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EEN WOORDJE UITLEG
De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk bouwt mee aan een 
brede maatschappelijke bekendheid voor speelplein-
werk. We zien promomateriaal als een onderdeel om 
het merk speelpleinwerk te versterken. Promomateriaal 
overkoepelend ontwikkelen en aanbieden zorgt voor 
verbondenheid en herkenbaarheid.

PERMANENT AANBOD 
PROMOMATERIAAL

JE WIL HET PROMOMATERIAAL 
METEEN ONTVANGEN?
Je surft naar www.materiaalmagazijn.be. Dat kan 
het hele jaar door. We bezorgen je promomateriaal 
meteen na aankoop. Je betaalt de verzendkosten 
of komt je pakje ophalen op ons kantoor in Gent. 

HET VOLSTAAT OM HET PROMOMATERIAAL 
NET VOOR DE ZOMERVAKANTIE 
TE ONTVANGEN?
Dan neem je beter deel aan de jaarlijkse groeps-
aankoop speelmateriaal (woensdag 9 maart tem 
woensdag 20 april 2022 via de website:
groepsaankoop.materiaalmagazijn.be). 
De prijzen van meer dan 3.500 producten, inclu-
sief speelpleinpromo, zijn standaard verlaagd met 
5%. Met je éénmalige kortingscode als VDS-lid 
krijg je er bovendien nog eens 5% korting boven-
op. Die code vind je op www.speelplein.net bij 
het organisatieprofi el van je speelplein (tabblad 
VDS) of op de brief rond het lidmaatschap. Je haalt 
je promomateriaal, eventueel samen met ander 
materiaal dat je bestelde, zelf op tijdens een 
regionaal afhaalmoment in juni.
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Deze vrolijke speelpleinsokken kan je ook als sokpop 

gebruiken en passen perfect bij je speelpleinoutfi t. 

De sokken bestaan hoofdzakelijk uit katoen (50/55gr) 

en zijn verkrijgbaar in 2 maten, per paar.

SPEELPLEINSOKKEN 
36-40 OF 41-45

Dit stoff en houwtouw met karabijnhaak is 15mm dik, 

perfect om een fl uitje of sleutelbos aan te hangen en 

heeft een plezant extraatje: je kan aanduiden hoelang 

je al op het speelplein staat.  

LANYARD - TOPANIMATOR 

BLAUW € 48,95/stk

€ 9.95/stk

Kwalitatief mesh-spandoek om je speelplein in te kle-

den of herkenbaar te maken naar de buitenwereld. 100% 

plyacrylaat en weerbestendig. 3m lang en 75cm breed. 

Ook de vorige versie van de spandoek blijft beschikbaar. 

SPANDOEK 
2 VERSIES BESCHIKBAAR

Deze geweven festivalbandjes met ijzeren sluiting 

draag je rond je pols en tonen dat je een hart voor 

speelplein hebt. Er zijn 4 variaties: dino, walvis, 

moto en spatten.

ARMBANDJES 'VAKANTIE, 

OP HET SPEELPLEIN’ € 39,95/100 stk

Geborduurde strijkbadges in hoge kwaliteit voor op je 

pennenzak, rugzak, speelpleintrui, speelbroek…  

Mijn speelplein is het beste (doorsnede 5 cm)

en Speelbeest (5 x 3.8 cm)

STRIJKBADGES 
2 VERSIES BESCHIKBAAR € 1.00/stk€ 1.00/stk

Deze pijlen (50 x 20 cm) wijzen de weg naar je

speelplein. Ze zijn gemaakt uit hoogwaardig PVC van 

5mm dik en de hoeken zijn geperforeerd. In 2023 

komt er een nieuw ontwerp.

WEGWIJZERPIJLEN
LINKS OF RECHTS €12,95/stk

Het fi etsplaatje past perfect onder elk fi etszadel. 

Het plaatje is geperforeerd, gemaakt van hoogwaar-

dig PVC van 1mm dik en hang je eenvoudig op met 

een spanbandje

Bamboe tandenborstel met blauwe nylon haartjes en 

doosje met opdruk ‘badkamermicrofoon - 

#helemaalspeelplein’

FIETSPLAATJE
ONDERWEG NAAR HET SPEELPLEIN

TANDENBORSTEL - BAMBOE

ECOLOGISCH€ 1.00/stk € 1,10/stk
TANDENBORSTEL - BAMBOE

• Groot exemplaar / Dino (24 x 11cm // €1 > €0,9)

• Klein exemplaar / Walvis (16 x 7cm // €0,45 > €0,35) 

• Stickervel (15 x 21cm // €1,10 > €0,90)

STICKERS
KEUZE UIT 3 VERSCHILLENDE
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De laatste stuks van onze ‘fantasie’-collectie aan een 

verlaagde prijs. Verkrijgbaar in S/M/L/XL zolang de 

voorraad strekt. Al onze T-shirts zijn van het Belgische 

kwaliteitsmerk Stanley & Stella, fairtrade design.

T-SHIRTS FANTASIE 
LAATSTE STUKS! € 12,50

€ 15.0

EINDE
REEKS

€ 1.00

Pijn gedaan? Waarschijnlijk te goe gespeeld.  
Deze PE-pleisters voldoen aan de Europese richtlijnen 
(CE-label) en zijn steriel verpakt. 

Uniek afbakeningslint voor elke speelgelegenheid 
met daarop de repetitieve bedrukking ‘Hier wordt 
GOE GESPEELD!’. Gemaakt van LDPE folie.

Stevige vlaggendoek: 110 gr/m Polyester met witte 
bevestigingshaken aan de linkerkant van de vlag. 
Omzoomd voorkomt rafeling. 

Geborduurde strijkbadge met het logo van Goe 
Gespeeld! (2,5 x 7,5cm) in hoge kwaliteit voor op je 
pennenzak, rugzak, speelpleintrui, speelbroek…  

PLEISTERS
6 X 2CM 

AFBAKENLINT - GOE GESPEELD 

25M X 7,5CM

VLAG 
100 X 150CM

STRIJKBADGE 
GOE GESPEELD!

110g /m

c 0 - m95 - y90 - k0

c 0 - m10 - y90 - k0

WWW.GOEGESPEELD.BE

WWW.GOEGESPEELD.BE
WWW.GOEGESPEELD.BE

WWW.GOEGESPEELD.BE

c 0 - m95 - y90 - k0c 0 - m10 - y90 - k0

WWW.GOEGESPE
ELD.BE

WWW.GOEGESPE
ELD.BE

WWW.GOEGESPE
ELD.BE

WWW.GOEGESPE
ELD.BE

€17,95/stk€9,95/100 stk

  Verrekijker ‘land in zicht’ (vrouw)
  Lippen-’stiften’ (vrouw)
  Vergiet ‘ten aanval’ (man)
   Banaan ‘handen omhoog’
- T-shirt (Man en Vrouw) 
- Marcelleke (man)

€ 28.50

Onze bestseller onder de T-shirts. Een basismodel 

voor échte speelbeesten aan een scherpe prijs. Al 

onze T-shirts zijn van het Belgische kwaliteitsmerk 

Stanley & Stella, fairtrade design. Verkrijgbaar in 

S/M/L/XL (man) en S/M/L (vrouw)

T-SHIRT -  IK BEN EEN SPEELBEEST

100%  KATOEN –  140 GRAM € 9,50/stk

PANTONE Process Black C

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van nieu-
we inkoopprijzen bij herdruk/bijbestelling. 
Je vindt de actuele prijs steeds op 
www.materiaalmagazijn.be.
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ONTWERP EN BESTEL JE EIGEN 
BADGE AAN EEN SCHERPE PRIJS!

PROMOMATERIAAL  
MET JOUW LOGO 
-  TIJDELIJKE ACTIE - 

Als extra dienstverlening gaat de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk belangeloos 
voor jouw speelplein op zoek naar interessante deals op textiel en gadgets 
mét jouw logo! Geen standaard korting, maar een straffe korting uitsluitend 
voor en op maat van speelpleinwerk.    
Dit jaar werken we samen met 2 op-en-top Belgische bedrijven. Onze focus 
gaat uit naar producten die ethisch geproduceerd, ecologisch verantwoord 
en/of duurzaam zijn. Zo kunnen je animatoren genieten van een fijn ge-
schenk en dragen we samen ons steentje bij tot een mooiere wereld. 

EXLUSIEF 
VOOR LEDEN

Geborduurde patches bestellen naar eigen ontwerp 

voor je speelplein? Bij iBadge kan dat snel, eenvoudig, 

veilig én online. Het online bestelsysteem gidst je 

moeiteloos door het bestelproces. 

Als expert in het produceren van geborduurde badges 

weten ze als geen ander hoe een ontwerp om te tove-

ren tot een perfect geborduurd embleem. 

Bij iBadge is het ‘ervaring troef’ en zitten ze vol 

enthousiasme om ook jouw ontwerp om te zetten in 

een knappe badge.

Door onze jarenlange samenwerking kan jij genieten 

van een uitzonderlijke vroegboekkorting van 15% 

wanneer je uiterlijk op 5 juni je bestelling plaatst. 

Daarna kan je nog genieten van 8% korting tot eind 

augustus:  Download je kortingscode op 

www.speelplein.net/promomateriaal

De actie loopt parallel aan de groepsaankoop speelmate-

riaal van woensdag 9 maart tem woensdag 20 april 2022.

Wanneer je in de periode van groepsaankoop ook 

andere spullen besteld bij het Materiaalmagazijn 

kan je bovendien de portkosten vermijden door je 

badges aan die bestelling toe te voegen en zo mee 

af te halen in hun magazijn in juni. Je bespaart 

€6,95 verzendingskosten.

Gebruik in dat geval bovenop de product kortingscode 

ook de code MATERIAALMAGAZIJN (in hoofdletters).

Ibadge.com. 

OP ZOEK NAAR ANDERE  
HEBBEDINGEN MET JOUW LOGO? 

www.goedgedrukt.be zorgt voor een kwalitatief aan-

bod van textiel en gadgets met respect voor mens en 

milieu. De personalisatie wordt zoveel mogelijk in het 

eigen zeefdruk- en borduuratelier in Schoten (Ant-

werpen) uitgevoerd, voor uitbestedingen werken ze 

steeds samen met vaste partners. Zo kunnen zij jullie 

steeds de meest kwalitatieve producten aanbieden 

met de optimale druktechniek. Elk item is uniek en 

maatwerk staat centraal. Zijn jullie nog opzoek naar 

een toffe trui, T-shirt of een toffe zonnebril die naast 

mooi ook goed is voor de planeet? We selecteerden 7 

hebbedingen met een scherpe prijs.  

Actie geldig tot 31/12/2022.

*De prijzen van bijna alle gadgets en textiel 
bij Goed Gedrukt zijn berekend op basis van 50 
stuks. Mocht jouw oplage lager of hoger zijn of 
heb je specifieke wensen qua opdruk dan bekijkt 
Goed Gedrukt samen met jou de mogelijkheden 
op maat.



FRISBEE
LOGO 1 PLAATS, 1  KLEUR

LUNCHBOX
LOGO 1 PLAATS, 1  KLEUR

Deze brooddoos van 800ml is gemaakt van 100% 
gerecycleerd plastic. Wordt geleverd met een stevige 
elastische bandsluiting waardoor het deksel onderweg 
stevig op zijn plaats blijft. Recycled PP Plastic.
Normale prijs: € 4.34/per stuk, VDS-prijs: € 3.72

*Minimun afname 250 stuks.
Stevige frisbee gemaakt van gerecycled plastic uit de 
oceaan. Het materiaal heeft een gespikkelde afwerking 
vanwege de aard van het gerecycleerde materiaal. 
Normale prijs: € 1.61/per stuk, VDS-prijs: € 1.38

€ 3.72/stk

€ 1.38/stk

Enkelwandige drinkfl es. Gemaakt van stevig vlek- en 
geur resistent duurzaam BPA-free Eastman Tritan™ 
materiaal. Inhoud 650 ml. 
Normale prijs: €3,71/per stuk, VDS-prijs: €3,18

ECOLOGISCHE DRINKFLES  
LOGO 1 PLAATS, 1  KLEUR € 3.18/stk

CUSTOM MADE - SOKKEN 

*Minimumafname: 100 paar. 
Keuze tussen sportsokken of gewoon katoenen sokken. 
Gewoven sokken volledig custom made te maken. 
Beschikbare maten: 31-34 / 35-38 / 39-42 / 43-46
Normale prijs: € 6.00/per stuk, VDS-prijs: € 5.00

€ 5.00/stk

7

T-SHIRT IN ORGANISCH KATOEN 
KINDEREN EN VOLWASSENEN

ECOLOGISCHE ZONNEBRIL  
LOGO 1 PLAATS, 1  KLEUR

Prijs voor 50 stuks, bedrukking in 1 kleur 
voorkant klein logo, achterkant groot logo
Volwassenen:  Normale prijs: €24.93/per stuk,
VDS-prijs: €21.34 
Kids: Normale prijs: €17.92/per stuk, 
VDS-prijs: €15.33 

Prijs voor 50 stuks, bedrukking in 1 kleur 
voorkant klein logo, achterkant groot logo
Volwassenen:  Normale prijs: € 8.31/per stuk,
VDS-prijs: €7.1
Kids: Normale prijs: : € 7.84/per stuk, 
VDS-prijs: €6.69 

Voorpaneel (mousse 5mm) & vizier 
(mousse 3mm) in 100% polyester 
60 g/m² - Net in 100% polyester - regeling achteraan 
in plastiek
Normale prijs: €4.69/per stuk, VDS-prijs: €4.29

Deze duurzame retro-ontworpen zonnebril gemaakt 
van gerecycleerd PET plastic. De zonnebril is licht van 
gewicht en comfortabel om te dragen
Normale prijs: € 3.86/per stuk, VDS-prijs: € 3.31

HOODY IN ORGANISCH KATOEN
KINDEREN EN VOLWASSENEN

PET 
MET LOGO - 1 KLEUR € 4.29/stk € 3.31/stk



PROFITEER VAN  
DE TIJDELIJKE ACTIE

HOE BESTELLEN?

1   Surf naar:  
www.ibadge.com  

2   Bestel je eigen ontwerp. Je gebruikt de 
besteltool op deze website. Lukt online 
bestellen niet omwille van administra-
tieve redenen (bv. bestelbonplicht), 
neem je contact op met iBadge.

3   Vul bij het plaatsen van de bestelling 
de specifieke kortingscode in. Leden 
die aangemeld zijn, kunnen de code 
eenvoudig downloaden op  
speelplein.net/promomateriaal.

4   Betaal je factuur rechtstreeks aan 
iBadge en je bestelling wordt meteen 
verzonden wanneer ze klaar is.

1   Mail naar:  
stijn@goedgedrukt.be

2   Vraag je offerte aan via mail en vermeld 
duidelijk over welke gadgets het gaat 
en in welke kleur je deze graag ontvan-
gen had. Bespreek samen met Stijn de 
details van je bestelling. 

3   Vergeet bij het plaatsen van de bestel-
ling niet je specifieke kortingscode te 
vermelden en je drukbestand mee te 
sturen. Leden die aangemeld zijn, kun-
nen de code eenvoudig downloaden op  
speelplein.net/promomateriaal.

4   Betaal je factuur rechtstreeks aan 
Goed Gedrukt en je bestelling wordt 
meteen verzonden wanneer ze klaar is.

5   Extra voordeel:  Indien je ook gebruik maakt van de groepsaankoop MateriaalMagazijn voor ander speel-
materiaal, kan je extra verzendkosten besparen als je bestelt tussen woensdag 9 maart tem woensdag 20 
april 2022. Geef bij je bestelling ook de tweede kortingscode “MATERIAALMAGAZIJN” op. We leggen je 
gepersonaliseerde gadgets bij de rest van je bestelling klaar. Je haalt beide bestellingen samen op tijdens 
een regionaal afhaalmoment in juni. Handig en we vermijden extra bestelwagentjes op de weg. Service en 2x 
goed voor het milieu.


