
Foto Jaarkalenders 2022 

 

Voor 2022 zijn er 3 verschillende Jaarkalenders met enkele van mijn foto’s te bestellen. 

Leuk om kado te geven met Sinterklaas, Kerst of voor bedrijven als relatiegeschenk 

rond de jaarwisseling......  of gewoon om zelf aan de muur te hangen in de woning of  

op het kantoor. De Kalenders zijn op A-3 formaat, ca. 30x40 cm.  

De bladzijdes zijn gebonden met een spiraal waaraan de kalender opgehangen kan worden.  

 

1. Een kalender met foto’s gemaakt in of bij Bredevoort, formaat A-3 staand.  

De kalender bevat ruimte om aantekeningen te maken.  

   
 

 

2. Een kalender met foto’s gemaakt in of bij Bredevoort, formaat A-3 liggend.  

Dezelfde foto’s als in de vorige kalender, maar nu liggend en een stuk groter. Er is geen ruimte voor 

aantekeningen maar de nadruk ligt op de foto’s vooral bedoeld als decoratie.  

  


 



3. Een decoratieve kalender met grotere sfeerfoto’s gemaakt in de Achterhoek.  

Sfeerfoto’s van de natuur en landschappen in de regio Achterhoek; geen ruimte voor aantekeningen 

maar juist vooral bedoeld als decoratie.  

   
 

Prijs 

Deze kalenders worden eenmalig  in een beperkte oplage gedrukt; het is geen massa product maar 

een speciaal ontworpen bezit, vooral gericht op Bredevoort en de regio Achterhoek. De prijs van alle 

kalenders is €39,95 inclusief de BTW. Bij afname van 10 of meer stuks is een korting mogelijk. 

Bestellen? 

Stuur me een bericht of stuur een email naar info@by-ehb.nl , en geef aan in welke kalender u 

interesse hebt en of u 1 of meerdere kalenders wilt hebben. U krijgt een email terug met extra 

gegevens en om de bestelling te bevestigen. De kalenders zijn nog te bestellen tot 12 december 

2021.  

Wilt u de kalenders eerst zien?  

Van alle kalenders heb ik 1 exemplaar ter inzage, bekijken kan op afspraak. 

Levering: 

Om de prijs niet hoger te laten worden door verzendkosten kunnen de kalenders alleen afgehaald 

worden op mijn adres. Bovendien voorkomt dat beschadiging tijdens transport of bezorging. 

Alleen bij afname van 10 of meer kalenders kan ik de kalenders (laten)bezorgen, uitsluitend in de 

regio Achterhoek tot maximaal 10 kilometer afstand vanaf Bredevoort. Andere wensen en 

mogelijkheden uitsluitend in overleg. 

 

Op de laatste 3 bladzijdes in dit document staan de kalenders volledig weergegeven. De kalenders 

zijn ook te bekijken op de website https://kalender2022.by-ehb.nl 

Elbert Brethouwer 

by-ehb 

Officierstraat 1-B 

7126 AN Bredevoort 

Email : info@by-ehb.nl 
Url : https://www.by-ehb.nl 

KvK: 74835971  
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Kalender 1 
Foto Kalender met ruimte voor 
aantekeningen 
Foto’s gemaakt in  of bij 
Bredevoort 
 
Formaat A3 staand 
Prijs : €39,95 (incl BTW) 

 

    

    

    
 



Kalender 2 
Decoratieve Foto Kalender  
Foto’s gemaakt in of bij Bredevoort 
 
Geen ruimte voor aantekeningen 
Formaat A3 liggend 
Prijs : €39,95 (incl BTW) 

 
 

   

   

   

   



Kalender 3 
Decoratieve Foto-Kalender 
Natuur en Landschapsfoto’s  
gemaakt in de Achterhoek  
 
Geen ruimte voor aantekeningen 
Formaat A3 staand 
Prijs €39,95 (incl BTW) 

 

    

    

    
 


