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Wie zijn wij
Buro Extern is al meer dan 30 jaar 
specialist in de productie en distributie  
van lesmateriaal, handleidingen en 
speciale producties. Door onze jarenlange 
ervaring zijn wij sterk in het vinden van 
betaalbare oplossingen die binnen uw 
budget passen. We bieden een compleet 
aanbod en hebben alle expertise in 
huis om van uw product een succes te 
maken. Ons team bestaat uit ervaren 
mensen die u graag willen helpen een 
mooi en betaalbaar product te leveren. 
Vakkundigheid, service en flexibiliteit 
staan centraal binnen ons bedrijf.

Wat doen wij
Buro Extern kan een totaalpakket leveren 
aan diensten voor uw bedrijf of instelling. 
Zo kunnen wij ontwerpen en produceren, 
de opslag van uw product verzorgen 
evenals de distributie en de verkoop.
Ook kunnen wij u helpen met  
(voor)financiering en debiteurenbeheer  
(inclusief de afdracht van inkomsten en 
royalty’s). Als u alleen behoefte heeft  
aan een of meerdere onderdelen van  
het beschreven totaalpakket, kunt u 
uiteraard ook bij ons terecht.

Over ons

Contactgegevens printafdeling
print@extern.nl
072 - 567 00 01

Voor overige vragen over bijvoorbeeld 
facturen, verzending en levering
buro@extern.nl
072 - 567 00 00

Bezoekadres
Berenkoog 11
1822 BH Alkmaar

www.extern.nl Buro Extern



Printwerk op maat

Wij verzorgen printwerk op maat, onder andere:

• Visitekaartjes
• Flyers / Folders
• Handleidingen
• Cursusmateriaal

Door onze geavanceerde apparatuur zijn wij in staat levertijden kort te 
houden en topkwaliteit te leveren.

Brocheren
Brocheren is een techniek waarbij omslag en binnenwerk 
gevouwen en geniet worden.

Hierbij is het bij ons ook mogelijk om te kiezen voor 
squarefold: een rechte vouw met nietjes (rechte rug).  
De squarefold geeft een strak resultaat met een exclusief 
uiterlijk. Voordeel is dat de boekjes goed dicht blijven  
en probleemloos gestapeld kunnen worden.

Vanaf 40 pagina’s is het mogelijk een rugtekst toe te voegen.
De squarefold wordt zonder meerkosten toegepast.

Squarefold

Printen uit 12 lades tegelijk



Keuze uit glanzend 
of mat laminaat

Lamineren
Bij lamineren wordt aan beide kanten van het printwerk een 
dunne transparante beschermfolie aangebracht. 
 
Dit is uitermate geschikt voor omslagen van brochures, 
ansichtkaarten, handleidingen en voor posters (tot A3 formaat).

U kunt kiezen uit glanzend of mat laminaat.

Wire-o is een veel voorkomende 
bindwijze voor lesmateriaal, 
handleidingen en boekjes. Het 
binnenwerk wordt geperforeerd en 
met een metalen spiraal met elkaar 
verbonden. 
 
Wij hebben Wire-o ringen op voorraad in 
de kleuren zilver, zwart en wit. Overige 
kleuren zijn op bestelling leverbaar. 
Wire-o is mogelijk vanaf enkele pagina’s 
tot ruim 180 vellen papier.

Naast perforeren voor Wire-o, kunnen wij 
uw printwerk van 4 ponsgaten voorzien. 
Omdat dit volautomatisch gebeurt is de 
prijs scherp en de productietijd kort.

Wire-o &  
Perforeren

Zwart, zilver  en witte ringen  op voorraad



Mappen & Ringbanden
Bij kleinere oplages leveren wij vaak 
gepersonaliseerde witte 4-ringsmappen. 
Deze hebben wij op voorraad in 
verschillende diktes.
Het voorblad en de rug bevatten een 
transparant inschuifvak waar een print 
ingeschoven kan worden.

Bij grotere oplages zijn bedrukte 
ringbanden meer geschikt.
Ringbanden zijn er in diverse 
uitvoeringen en kunnen op maat 
gemaakt worden met een eigen 
bedrukking.

Uw mapinhoud wordt overzichtelijk met een set tabbladen. 
Deze kunnen wij op maat voor u maken: het precieze aantal 
tabs dat u nodig heeft, een bepaalde kleur of een kleurverloop 
zijn voor ons geen enkel probleem.

Tot ruim 20 tabs mogelijk

Tabbladen
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Grafische vormgeving

Wij kunnen uw idee omzetten in een mooi vormgegeven eindproduct.
Onze vormgevers zijn ervaren vakmensen en denken met uw mee.
Wij werken met de meest up-to-date versies van Adobe Photoshop, Indesign  
en Illustrator. 

Digitale opslagmedia

Garenloos brocheren is een 
betaalbare manier van binden.
Het omslag en het binnenwerk 
worden door middel van warme 
lijm, de zogenaamde hotmelt, tot 
een geheel verlijmd.

Deze manier van afwerken is 
bijzonder geschikt voor een kleine 
oplage, denk hierbij aan 10 tot 
500 stuks. Vanaf 32 pagina’s is 
het mogelijk een rugtekst toe te 
voegen.

Wij zijn snel en vakkundig in het 
kopiëren en full color bedrukken van  
uw DVD of CD. Uiteraard kunnen wij 
ook bijpassende boxen leveren, inclusief 
inlay en brochure. Daarnaast is het 
mogelijk om plakhoezen te plaatsen 
in bijvoorbeeld handleidingen en 
cursusmateriaal.

Een USB stick is handig wanneer 
informatie of bestanden gedeeld  
moeten worden. Wij verzorgen de 
opdruk en de inhoud en kunnen  
de documenten beveiligen.

Lijmen



Projecten &  
speciale producties
Buro Extern is bekend als toeleverancier van diverse 
projecten. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het hele proces 
na een bestelling op uw website uit handen nemen. 
Wij zorgen voor productie, voorraadbeheer, opslag en 
verzending. Tevens kunnen wij de facturatie aan uw 
klanten verzorgen. 

Wij zijn expert op het gebied van speciale producties. 
Wij hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen, 
produceren, vullen en verzenden van onder andere 
koffers, tassen, stickers (indoor), dozen en leskisten.  
U kunt het zo gek niet bedenken of wij maken het voor u.



Onze medewerkers van het magazijn verpakken en versturen zorgvuldig 
uw drukwerk. De pakketten worden verstuurd via DHL, PostNL of worden 
bezorgd door onze eigen chauffeur. 

Wilt u ook uw drukwerk vanuit ons magazijn laten verzenden? Dat is geen 
probleem. U kunt uw producten laten drukken, opslaan in ons magazijn 
en laten verzenden. Het is ook mogelijk om uw bestellingen via onze 
bestelpagina (https://extern.nl/bestellijsten) af te laten handelen. 

Neem een kijkje op onze  
vernieuwde website.

www.extern.nl

Scan de QR code  
om direct naar onze  

website te gaan

Verzending en opslag



Buro Extern

Tot ziens bij 
Buro ExternOns team

Olav Oosterbaan
Directeur

Sonja van Duin
Office manager

Ute Molenaar
Orderbegeleider / 
Printmedewerker

Ibro Beharovic
Chauffeur /  
Drukwerkafwerking

Diane de Wit
Vormgever / 
Printmedewerker

Wilma Kemper
Vormgever / 
Printmedewerker

Yvonne Visser
Medewerker  
Magazijn & verzending

Marit den Hartog
Medewerker  
Magazijn & verzending
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