Doeken vanuit (computer)tekeningen of schilderijen op deze site
Sinds kort is het mogelijk om doeken te bestellen vanaf (computer)tekeningen of schilderijen op
deze site. Deze doeken kunt U gebruiken als wandkleed, kussen, kleed, dekbedovertrek of in zeer
exclusieve designkleding. Ook eigen beelden kunnen ingebracht worden.
De lijst met zaken die op voorraad liggen met prijzen is beschikbaar op aanvraag
(jan1.hermans@live.nl) items uit voorraad hebben een korte levertijd. Ik hanteer voor het overige
de volgende prijzen en condities:
-

Stof los bestellen kan vanaf 30 euro per meter voor katoen (breedte 140 cm). Dit kan van
eigen beelden of met een keuze uit beelden van thedigitalgallery.nl.
Andere stof als katoen (zijde, fluweel, bamboo, kunststof) kan op aanvraag. Meestal is de
meterprijs dan rond de 35 euro/meter
Levertijd voor onbewerkte stof is 6-8 weken
T-shirts gaan voor 15 euro, levertijd 4 weken
Sweaters gaan voor 25 euro, levertijd 4 weken
Simpele kussens (40x40cm) kosten 20 euro, luxe uitvoering 50 euro, levertijd 8 weken tenzij
het op voorraad is
Simpele wandkleden (90 x140cm) gaan vanaf 50 euro (formaat rond 90x140 cm), levertijd 8
weken tenzij het op voorraad is
Luxe wandkleden (90 x140cm, met stoflijst en vulling) gaan vanaf 100 euro, levertijd 10
weken tenzij het op voorraad is

Afhalen is gratis, voor opsturen worden de standaard kosten in rekening gebracht (meestal 7 euro
per pakket, bon voor verzendkosten kan er bij geleverd worden, ik hoef daar niets aan te verdienen)
Afspraken over levertijd en betaling maken we per E-mail jan1.hermans@live.nl , bij hogere
bedragen (>100 euro) is een orderbevestiging en/of aanbetaling nodig. Bij werk van andere
kunstenaars als Jan Hermans (Jan van Gogh, Molona Boertien, Piet Kuyten) moet eerst overlegd
worden over het beeldrecht, dat moet dus altijd via E-mail (jan1.hermans@live.nl)

Een paar impressies:
onze stand op het Rapalje festival

Kussendesign deluxe

Wandkleed deluxe; Stof blue night egret en purple night egret gebruikt voor design kinderkleding

