
 
 

M6130 – Bronwater 330 ml met draaidop 
330 ml bronwater in een transparante fles met draaidop, inclusief full colour kunststof e et rondom.  

        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 0,87  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 0,77  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 0,69  1 mini pallet   (11 doosjes)  
   504 stuks   € 0,66  1 mini pallet  (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 0,59  1 euro pallet   (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 0,55  2 euro pallets (105 doosjes)  
 

 
 

M6230 – Bronwater 330 ml met sportdop 
330 ml bronwater in een transparante fles met sportdop, inclusief full colour kunststof e et rondom. 

        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 0,89  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 0,79  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 0,71  1 mini pallet    (11 doosjes)  
   504 stuks   € 0,68  1 mini pallet   (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 0,61  1 euro pallet (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 0,57  2 euro pallets (105 doosjes)  
 

 
 

instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
504 ... 1008 stuks : € 60
1008 ... 2520 stuks :  € 110

Mares.be  • Gaston Baertstraat 3 • 9800 Sint Martens Leerne  • Tel 0032 9 282 84 38 
info@mares.be  www.Mares.be

Alle prijzen zijn exclusief:  B.T.W  en opmaakkosten van de labels 

     bronwater



 

M6151 – Bronwater 500 ml met draaidop 
500 ml bronwater in een transparante fles met draaidop, inclusief full colour kunststof e et rondom.  

        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 0,89  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 0,79  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 0,71  1 mini pallet     (11 doosjes)  
   504 stuks   € 0,68  1 europallet    (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 0,61  1 euro pallet     (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 0,57  2 euro pallets (105 doosjes)  
 

 
 

M6251 – Bronwater 500 ml met sportdop 
500 ml bronwater in een transparante fles met sportdop inclusief full colour kunststof e ket rondom.  

        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 0,99  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 0,89  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 0,79  1 mini pallet     (11 doosjes)  
   504 stuks   € 0,75  1 europallet     (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 0,70  1 euro pallet    (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 0,65  2 euro pallets  (105 doosjes)  
 

 

 
 

instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
504 ... 1008 stuks : € 60
1008 ... 2520 stuks :  € 110

Mares.be  • Gaston Baertstraat 3 • 9800 Sint Martens Leerne  • Tel 0032 9 282 84 38 
info@mares.be  www.Mares.be

Alle prijzen zijn exclusief:  B.T.W  en opmaakkosten van de labels 

     bronwater



 

6033 – Glazen fles met 330 ml bronwater 
330 ml bronwater in een glazen fles met aluminium draaidop inclusief full colour no-labellook etiket op de 
voorzijde.  

        Aantal  Bruto  Verpakking    
     264 stuks  € 2,45  1 mini pallet  (11 seals) 
     504 stuks  € 1,55  1 euro pallet  (21 seals) 
  1.008 stuks   € 1,10  1 euro  pallet     (42 seals)  
  2.520 stuks   € 0,90  2 euro pallets    (105 seals)  

 

 

 

M6075 – Glazen fles met 750 ml bronwater 
750 ml bronwater in een glazen fles met aluminium draaidop inclusief full colour no-labellook etiket op de 
voorzijde.  
        Aantal  Bruto  Verpakking    
     264 stuks  € 2,75  1 blok pallet  (22 seals) 
     504 stuks  € 1,85  1 blok pallet  (42 seals) 
  1.008 stuks   € 1,55  2 blok pallets     (84 seals)  
  2.520 stuks   € 1,40  3 blok pallets     (210 seals)  
 

 

 
 

 

M
 

instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per  order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
504 ... 1008 stuks : € 60
1008 ... 2520 stuks :  € 110

Mares.be  • Gaston Baertstraat 3 • 9800 Sint Martens Leerne  • Tel 0032 9 282 84 38 
info@mares.be  www.Mares.be

Alle prijzen zijn exclusief:  B.T.W  en opmaakkosten van de labels 

     bronwater



       
 
6301 – Vitaminewater citroen 
315 ml bruisend vitaminewater in een transparant blikje, inclusief full colour no-labellook e ket rondom. 
 
        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 1,50  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 1,35  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 1,25  1 mini pallet     (11 doosjes)  
   504 stuks   € 1,20  1 mini pallet     (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 1,15  1 euro pallet    (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 1,10  2 euro pallets  (105 doosjes)  
 

 
  6310 – Energy drink 
315 ml energy drink in een transparant blikje, inclusief full colour no-labellook e ket rondom. 
 
        Aantal  Bruto  Verpakking    
     96 stuks  € 1,25  4 doosjes  (á 24 flesjes) 
   168 stuks  € 1,10  1 mini pallet  (7 doosjes) 
   264 stuks   € 1,00  1 mini pallet     (11 doosjes)  
   504 stuks   € 0,95  1 mini pallet     (21 doosjes)  
1.008 stuks   € 0,90  1 euro pallet    (42 doosjes)  
2.520 stuks  € 0,85  2 euro pallets  (105 doosjes)  
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instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
504 ... 1008 stuks : € 60
1008 ... 2520 stuks :  € 110
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Alle prijzen zijn exclusief:  B.T.W  en opmaakkosten van de labels 

 energy drink
 vitaminewater



 
 

M6315 – Biologisch sinaasappelsap 
200 ml sinaasappelsap met Europees biologisch keurmerk, in een glazen fles met zwarte dop, inclusief full 
colour glanzend papieren label rondom. 
 
        Aantal  Bruto  Verpakking    
     90 stuks  € 2,00  3 doosjes  (á 30 flesjes) 
   180 stuks  € 1,90  1 mini pallet  (6 doosjes) 
   255 stuks   € 1,85  1 mini pallet     (8,5 doosjes)  
   360 stuks   € 1,80  1 mini pallet     (12 doosjes)  
   510 stuks   € 1,75  1 mini pallet    (17 doosjes)  
   720 stuks  € 1,70  1 euro pallet  (24 doosjes)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
504 ... 1008 stuks : € 60
1008 ... 2520 stuks :  € 110

Mares.be  • Gaston Baertstraat 3 • 9800 Sint Martens Leerne  • Tel 0032 9 282 84 38 
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sinaasappelsap

De sapjes zijn voorzien van het Europees biologisch keurmerk, dit betekent dat ze geproduceerd 
worden volgens de EU-regelgeving voor biologische landbouw. 
Producten met het keurmerk bestaan voor minstens 95% uit biologische ingrediënten.
Er is geen chemisch bestrijdingsmiddel of kunstmest gebruikt en er wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn.



 
 
De 330ml flesjes worden per 24 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 9.0 kilogram 
De 500ml flesjes worden per 24 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 12.5 kilogram 
De 330ml glazen flessen worden per 24 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 14.0 kilogram 
De 750ml glazen flessen worden per 12 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 14.0 kilogram 
De 315ml blikjes worden per 24 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 8.5 kilogram 
De 200 ml flesjes worden per 30 stuks verpakt in een doosje met een gewicht van 10.5 kilogram 
 
 
Lever jd:  Binnen 2-3-  weken na goedkeuring proef. 

 
 
De prijzen voor aantallen vanaf 2.520 stuks verstrekken wij graag op aanvraag, de prijzen worden lager als 
we de fless dens produ e kunnen labelen. De flessen worden dan niet in doosjes geleverd, maar 
per 24 stuks geseald. De lev bedraagt dan 3-4 weken na goedkeuring van de proef.  
 
Voor alle voorkomende (aan)vragen staan we graag voor u klaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

instelkosten druk / versie:  € 75   vulkosten per  order/soort (fles + dop) 
 96 stuks : € 35
168 ... 504 stuks :  € 55
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