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SERVETTEN
Bedrukte servetten behoren sinds jaar en dag tot de essentials. 

Iedere gast gebruikt ze, dus een betere manier om je branding letterlijk 
in handen te geven, is er niet. Door ze te voorzien van je eigen 
#horecabranding, blijft je merk geheid hangen bij je gasten.

Servetten zijn er in veel soorten en maten, dus er is voor ieder budget 
een geschikt servet. Voor 1 tot 15 eurocent per servet heb je ze al in huis.





1. SERVETTEN AIRLAID

1.1. SERVETTEN AIRLAID | 40X40 CM

1.2. SERVETTEN AIRLAID | 20X20 CM

2. SERVETTEN CELSTOF

2.1. SERVETTEN CELSTOF | 40X40 CM

2.2. SERVETTEN CELSTOF | 33X33 CM

2.3. SERVETTEN CELSTOF | 24X24 CM

3. SERVETTEN BAMBOE



1. SERVETTEN | AIRLAID
Airlaid servetten zijn dé  perfecte  keuze 
wanneer  je luxe wilt uitstralen.

In dit overzicht

Kleuren Wit, zwart, grijs (meer kleuren op aanvraag)

Afmetingen (cm) 40x40, 20x20 (meer afmetingen op aanvraag)



Kleur servet Stuks per doos Prijs per doos Prijs per stuk

Wit 560 € 64,30 € 0,1148

Zwart 560 € 85,80 € 0,1532

Grijs 560 € 85,80 € 0,1532

Kleuren wit, zwart, grijs (meer kleuren op aanvraag)

Vouwwijze(n) 1/8 zijkant, 1/8 boven, 1/4

Minimumafname 10 dozen

Levertijd 4-5 weken

Dozen per pallet 351/8ste vouw bovenkant
Voor- en bovenaanzicht

1/4de vouw
Voor- en bovenaanzicht

1/8ste vouw zijkant
Voor- en bovenaanzicht

1.1. SERVETTEN | AIRLAID | 40X40CM
Dit formaat is het populairst en wordt vooral 
gebruikt als  diner- of lunchservet.

* Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.



Kleur servet Stuks per doos Prijs per doos Prijs per stuk

Wit 1500 € 50,05 € 0,0334

Zwart 1500 € 59,75 € 0,0398

Grijs 1500 € 59,75 € 0,0398

Kleuren wit, zwart, grijs (meer kleuren op aanvraag)

Vouwwijze(n) 1/4

Minimumafname 10 dozen

Levertijd 4-5 weken

Dozen per pallet 56

1.2. SERVETTEN | AIRLAID | 20X20CM
Dit formaat wordt voornamelijk  gebruikt als 
cocktailservet.

* Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.



2. SERVETTEN | CELSTOF
Celstof (tissue) servetten zijn—tevens door
hun relatief lage prijs—perfect om in grotere
hoeveelheden in te zetten.

In dit overzicht

Kleuren wit, zwart, eco, crème (meer kleuren op 
aanvraag)

Kwaliteiten 1-laags, 2-laags (3-laags op aanvraag)

Afmetingen (cm) 40x40, 33x33, 24x24, 20x20 
(meer afmetingen op aanvraag)



2.1. SERVETTEN | CELSTOF | 40X40CM
Dit formaat wordt voornamelijk  gebruikt als 
diner- of lunchservet.

Kleur servet Stuks per doos Prijs per doos Prijs per stuk

Wit 1000 € 43,00 € 0,0430

Zwart 1000 € 53,50 € 0,0535

Eco 1000 € 43,00 € 0,0430

Crème 1000 € 52,75 € 0,0528

Kleuren wit, zwart, eco, crème (meer kleuren op 
aanvraag)

Kwaliteit 2-laags (3-laags op aanvraag)

Vouwwijze(n) 1/8 of 1/4

Minimumafname 10 dozen

Levertijd 4-5 weken

Dozen per pallet 35

1/4de vouw
Voor- en bovenaanzicht

1/8ste vouw zijkant
Voor- en bovenaanzicht

* Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.



2.2. SERVETTEN | CELSTOF | 33X33CM
Dit formaat wordt voornamelijk  gebruikt als 
diner- of lunchservet.

Kleuren wit, zwart, eco, crème (meer kleuren op 
aanvraag)

Kwaliteit 1-laags, 2-laags (3-laags op aanvraag)

Vouwwijze(n) 1/8 of 1/4

Minimumafname 10 dozen

Levertijd 4-5 weken

Dozen per pallet 24

Kleur servet Stuks per doos Prijs per doos Prijs per stuk

Wit | 1-laags 4800 € 83,50 € 0,0174

Eco | 1-laags 4800 € 80,65 € 0,0168

Wit | 2-laags 2400 € 71,30 € 0,0297

Zwart | 2-laags 2400 € 92,65 € 0,0386

Eco | 2-laags 2400 € 71,30 € 0,0297

Crème | 2-laags 2400 € 91,20 € 0,0380

1/4de vouw
Voor- en bovenaanzicht

1/8ste vouw zijkant
Voor- en bovenaanzicht

* Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.



2.3. SERVETTEN | CELSTOF | 24X24CM
Dit formaat wordt voornamelijk  gebruikt als 
cocktailservet.

Kleuren wit, zwart, eco, crème
(meer kleuren op aanvraag)

Kwaliteit 1-laags, 2-laags (3-laags op aanvraag)

Vouwwijze(n) 1/8 of 1/4

Minimumafname 10 dozen

Levertijd 4-5 weken

Dozen per pallet 54

Kleur servet Stuks per doos Prijs per doos Prijs per stuk

Wit | 2-laags 3000 € 43,60 € 0,0145

Eco | 2-laags 3000 € 43,60 € 0,0145

Wit | 1-laags 4000 € 35,60 € 0,0089

Zwart | 1-laags 4000 € 47,60 € 0,0119

Eco | 1-laags 4000 € 36,10 € 0,0090

Crème | 1-laags 4000 € 46,80 € 0,0117

1/4de vouw
Voor- en bovenaanzicht

* Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.



3. SERVETTEN | BAMBOE
100% biologisch afbreekbaar, zijdezacht en
perfect als alternatief voor linnen.

*(x) is het aantal dozen per pallet

Product Eenheid Aantal Prijs per 
eenheid

Bamboeservet | Wit | 48x48 cm | 1/8 zijkant Doos à 500 12 (24) * € 150,00

Bamboeservet | Wit | 48x48 cm | 1/4 Doos à 500 12 (24) * € 150,00

Bamboeservet | Wit | 40x40 cm | 1/8 zijkant Doos à 600 25 (40) * € 105,00

Bamboeservet | Wit | 40x40 cm | 1/4 Doos à 600 25 (40) * € 105,00

Bamboeservet | Wit | 25x25 cm | 1/4 Doos à 1000 12 (48) * € 100,00

Bamboeservet | Wit | 20x20 cm | 1/4 Doos à 1800 9 (42) * € 160,00

VOORWAARDEN

Productietijd <6 weken

Drukwerk 1-2 kleuren

Éénmalige clichékosten € 150,- per kleur



horecabranding.com

DE MISSIE
Wij leveren unieke producten die horecabedrijven 

helpen met het vergroten van merkbeleving, 
naamsbekendheid en omzet. Door sneller, 

voordeliger en vanaf lagere minimale afnames te 
leveren dan de horecabranche gewend is, realiseren 

we kostenbesparingen, betere cashflow en een 
efficiëntere bedrijfsvoering.




