
Voorwaarden, prijzen, tips en trucs van De Snijzaak  -  Lees goed door voordat je langs komt! 

Prijzen (miv 1 jan 2016)  

Prijslijst:  

Materiaal, mits op voorraad, per plaat 30 x 40 cm  

 

Bamboo 3mm:   € 13,00 

Mdf 4mm:         € 3,00   

Triplex 3mm:       € 2,50   

Triplex 6mm:       € 3,50   

Plexiglas:       tussen de € 12,- en € 20,- afhankelijk van soort, kleur en dikte  

Golfkarton:       € 0,75  

Divers papier en karton:  va. € 0,75  

Pasta voor graveren op rvs:   € 2,50 per dm²  

Andere materialen op aanvraag.  

  

Laseruurtjes:  

Vanaf tijdstip van afspraak tot wanneer alles klaar is.  

Prijzen per: 

Halfuur normaal:      € 20,00 excl. btw    € 24,20 incl. btw  

Halfuur studenten hku -25%:  € 15,00 excl. btw   € 18,15 incl. btw  

Halfuurtarief weekend/avond 150%:  € 30,00 excl. btw  € 36,30 incl. btw 

Zorg dat je er op tijd bent! Je kunt evt. vooraf beneden in het Stadstuin Lunchcafé terecht voor een 

koffie en een lunch.  

  

Te laat of afmelden: Afmelden van een gemaakte afspraak is mogelijk tot 36 uur voorafgaande aan 

de afspraak. Bij afzeggingen tussen de 36 en 12 uur voor het moment van afspraak wordt 30 minuten 

in rekening gebracht. Bij afzegging van 12 uur of korter voor moment van afspraak wordt 1 uur in 

rekening gebracht. Ben je te laat, dan wordt de wachttijd in rekening gebracht. 

Betalen: Betalen kan ter plaatse via pin of contant. Bij verzending per post gaat de betaling via 

factuur. Facturen worden voor de 14e van de daaropvolgende maand verzonden. 

Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien er niet tijdig betaald wordt worden de 

wettelijk vastgelegde incassokosten (€ 40,00) in rekening gebracht. 

Bij offertes die uitkomen op een totaalbedrag boven de € 500,00 is vooruitbetaling gewenst.  

 

Een korting van 10% op de laseruurtjes? Dat is mogelijk wanneer De Snijzaak zichtbaar wordt 

vermeld op het product dat wordt gesneden. 

Alle genoemde prijzen in euro’s en excl btw, tenzij anders vermeld. 

 

Publicatie foto’s: 

Dagelijks komen de resultaten van het snijden online te staan op: www.facebook.com/snijzaak   

Of afbeeldingen kunnen worden gebruik ter promotie op de site of in drukwerk. Als je niet wilt dat 



foto’s van jouw werk wordt gebruikt voor publicatie, geen probleem, laat dat vooraf dan even weten.  

 

Aanleveren materiaal  

Afmeting materiaal: 

Maximale bereik machine: 30x46 cm. Voor graveren is dit iets kleiner omdat de laser een stuk naar 

links en recht nodig heeft om op snelheid te komen. Links, rechts en voor kunnen deurtjes open 

waardoor het evt. wel mogelijk is om groter materiaal in de machine te leggen. De maximale breedte 

van het materiaal is dan 25 cm. Let wel op dat de machine met deurtjes open niet meer helemaal 

veilig is!  

Maximale hoogte van het te graveren object is 19 cm.  

Zorg dat je materiaal vlak is. Uit een kromme plaat hout kan niet mooi gesneden worden omdat het 

brandpunt dan niet overal gelijk is.   

Snijd geen materiaal waar chloor in verwerkt zit zoals pvc en vinyl. 

Aanleveren bestanden:  

-In illustrator .AI (dus geen .eps of .pdf) bestand opslaan als versie 8 (hier kun je voor kiezen in het 2e 

schermpje wanneer je je bestand opslaat, dus eerst kies je voor .ai -> bewaar en dan kies je voor de 

versie) 

-Geef de lijnen met verschillende functies een andere kleur (snijden/graveren/sneller/langzamer).   

-Opslaan als CMYK (niet RGB)  

-Wil je tekst snijden/graveren. Met SHIFT + CTRL + O maak je er lettercontouren van.   

-CTRL + Y Alle lijnen die je nu ziet worden gesneden. Verwijder lijnen die je niet wilt.  

-Verwijder alle hulplijnen en linialen uit je bestand. 

-Maak van verschillende vlakken 1 vorm: Pathfinder, shapemode: unite.  

-Zorg dat er geen dubbele lijnen zijn, deze worden ook dubbel uitgesneden.  

-Maak voor je komt snijden even een print op papier van je bestand. Dan heb je alvast een beeld van 

hoe het gaat worden. Hier kun je ook al veel op zien en eventueel aanpassen. - Als .dxf bestand.  

- Als je een foto wilt graveren: als .bmp opslaan in grayscale. 

Wanneer de bestanden niet worden aangeleverd volgens bovenstaande specificaties kan De Snijzaak 

dit aanpassen maar denk er wel om dat dat dus extra tijd kost.  

 

 

 

 

 

 

 



Urenovereenkomst 

Na afloop van de afspraak wordt onderstaand formulier ingevult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels 

Op locatie 

Geen eten en drinken boven en/of in de buurt van de computer en lasersnijmachine nuttigen.  

Niet ongevraagd aan knoppen zitten van de computer en/of lasersnijmachine.  

Het is niet toegestaan materiaal te lasersnijden wat chloor bevat. Verzeker jezelf daarvan door 

navraag te doen aan de leverancier.   

Als niet aan bovenstaande regels wordt voldaan zijn de kosten voor reparatie aan de snijklant.  

 

Verzendingen 

Lasergesneden materiaal kan via postnl worden verzonden. Spoedzending is mogelijk, daarvoor 

wordt een extra vergoeding in rekening gebracht.   

De Snijzaak is niet aansprakelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van de post. Wil je dat je 

materiaal aangetekend verzonden wordt, geef dat vooraf aan.  

 

 



 

Tips op een rijtje  

Lees onderstaande tips goed door, want hoe completer jij je snijbestand en materiaal aanlevert, hoe 

minder tijd het kost voor De Snijzaak om het te realiseren.  

Tip 1: Met CTRL + Y in je illustratorbestand kun je vast zien welke paden de laser allemaal gaat 

volgen. Zie je hier lijnen die niet uitgesneden moeten worden, verwijder deze dan. 

Tip 2: Heb je in je tekening lijnen die los van elkaar een andere functie moeten krijgen? (snijden, 

graveren, deels doorsnijden) Of moeten ze een bepaalde volgorde aanhouden tijdens het snijden. 

Geef deze een andere kleur en sla je bestand op in CMYK. 

Tip 3: Maak van verschillende vlakken die je over elkaar hebt geplaatst 1 vorm: Pathfinder, 

shapemode: unite. 

Tip 4: Zorg dat er geen dubbele lijnen in je tekening staan. Deze worden ook dubbel uitgesneden, wat 

dus ook 2x zoveel tijd kost. 

Tip 5: Maak voor je komt snijden even een print op papier van je bestand. Dan heb je alvast een 

beeld van hoe het gaat worden.   

Tip 6: Zorg ervoor dat voordat je langs komt, je materiaal op maat is. Dwz. maximaal 46 x 30 cm, of 

anders zoals afgesproken. 

Tip 7: Materialen waar chloor in zit kunnen niet in de machine. Dat zijn oa. vinyl en pvc. Het is slecht 

voor je gezondheid en de machine gaat ervan kapot.  

Tip 8: Speciaal voor alle mede startende ondernemers... Voor een goede verwerking van je 

administratie ga je naar Ekkeko. www.ekkeko.nl  

 

Tip 9: Wil je een stippellijn uitsnijden? Zorg dan dat dit losse streepjes zijn in illustrator en dus NIET er 

alleen maar uitziet als een stippellijn in Dashed line. 

Tip 10: Wil je tekst snijden of graveren. Met SHIFT + CTRL + O maak je er lettercontouren van.  

Tip 11: Zorg dat je materiaal vlak is. Uit een kromme plaat hout kan niet mooi gesneden worden 

omdat het brandpunt dan niet overal gelijk is.  

 

Contact 

Tel:   06 – 48 045 302  

Mail:   snijzaak@sofiegd.nl 

Bezoekadres:  Europalaan 20, 3526 KS Utrecht (kamer 1.0.3)  

                             (Locatie De Stadstuin, tussen de Praxis en PostNL) 

FB:   www.facebook.com/snijzaak  

  Laatste bewerking februari 2016..  

https://www.facebook.com/ekkekoadministratie?directed_target_id=0
mailto:snijzaak@sofiegd.nl

