
Prijslijst

blad 1
Geldig vanaf 1 mei 2023, voorgaande prijslijsten zijn vervallen. Prijzen inkl. BTW

afm. kaars Prijs kaars 
lengte x breedte in cm. incl. BTW

Dompelkaars recht met bijenwas ivoorkleur
compleet gepersonaliseerd naar wens

40 x 8 cm. kaars met rechte kop 48,50€                

40 x 7 cm. kaars met rechte kop (op=op, uitlopend product) 45,50€                

30 x 8 cm. kaars met rechte kop (vaak voor trouw- of doopkaars) 39,95€                

30 x 7 cm. kaars met rechte kop  (op=op, uitlopend product) 38,95€                

40 x 6 cm. kaars met rechte kop (vaak voor doopkaars) 35,50€                

30 x 6 cm. kaars met rechte kop (vaak voor doopkaars) 32,95€                

Bij grote aanpassingen van afbeeldingen in Photoshop geven wij vooraf een meerprijs op.

Dompelkaarsen met ronde kop
compleet gepersonaliseerd naar wens

100 x 10 cm. kaars met ronde kop 153,00€              

60 x 10 cm. kaars met ronde kop 80,00€                

30 x 10 cm. kaars met ronde kop 46,95€                

40 x 8 cm. kaars met ronde kop 48,50€                

30 x 8 cm. kaars met ronde kop (vaak voor trouw- of doopkaars) 39,95€                

35 x 6 cm. kaars met ronde kop (vaak voor doopkaars) 33,50€                

Bij grote aanpassingen van afbeeldingen in Photoshop geven wij vooraf een meerprijs op.

Paaskaars
100 x 10 cm. (ronde kop, 4,6 kg.) gebroken wit met paasversiering uit onze catalogus 140,00€              

https://www.waxartstudio.com/wp-content/uploads/paas-waxweb-2023.pdf

Huispaaskaars 
60 x 10 cm. (ronde kop) gebroken wit met paasversiering (niet op voorbeeldfoto) 75,00€                

60 x 8 cm. (met bijenwas) ivoorkleur met paasversiering 69,50€                

40 x 8 cm. (met bijenwas) ivoorkleur met paasversiering 43,00€                

30 x 8 cm. (met bijenwas) ivoorkleur met paasversiering 34,50€                

30 x 6 cm. (met bijenwas) ivoorkleur met paasversiering (niet op voorbeeldfoto) 27,95€                



blad 2

Omschrijving artikel: Prijs kaars 
incl. BTW

WaxGifts met drukwerk staffelprijs 1-6 st. 3,25€                  

Idem 7-10 st. 2,80€                  

Idem 11-49 st. 2,25€                  

Idem 50-99 st. 1,90€                  

Idem 100-150 st. 1,60€                  

Idem 150 of meer 1,40€                  

Verzend-/verpakkingskosten per lengtemaat kaars of gewichtsklasse:
** bij bestellingen van €.200,00 of meer geen verzendkosten **

PostNL pakket met track- en trace code Nederland doos tot 10 kg. 12,00€                

PostNL pakket met track- en trace code België  doos tot 10 kg. (overig op aanvraag) 16,50€                

PostNL pakket met track- en trace code Nederland doos  vanaf 10 kg. tot 23 kg. 19,00€                

PostNL pakket met track- en trace code Nederland kaarslengte 71 cm - 110 cm 22,00€                

Risico van verzending is voor Wax Art Studio, prijs pakket is incl. doos/beschermverpakking/monitoring pakket

Afgifte bij PostNL-punt is twee keer per week. Track-en trace code wordt per email toegezonden bij verzending.
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