
MAAK JE ‘EIGEN’ COMMUNICATIEMIDDELEN
Eenvoudig en snel via het nieuwe online platform

maak bijvoorbeeld je eigen magazine



MantelzorgNL biedt naast de ‘standaard’ informatieve 
producten ook de mogelijkheid om deze producten in 
je eigen jasje te steken. De meeste producten kunnen 
worden uitgevoerd met je eigen logo en je eigen 
gegevens. Een aantal producten kun je bovendien in 
je eigen huisstijlkleuren laten drukken en zakboeken 
kun je voorzien van een omslag die je zelf kunt (laten) 
ontwerpen in het online platform van MantelzorgNL.

‘Onze’ producten 
worden ‘jouw’ 
producten

MantelzorgNL helpt je mantelzorgers te 
ondersteunen. Lastige onderwerpen proberen 
we zo eenvoudig mogelijk uit te leggen in 
zakboeken en specials. Met het magazine 
worden mantelzorgers en professionals 
geïnspireerd en worden lastige thema’s op een 
luchtige manier aan de orde gesteld.

Magazine
Al vele jaren geeft MantelzorgNL het magazine 
Mantelzorger uit. Met dit magazine worden diverse 
mantelzorgers aan het woord gelaten en onderwerpen 
op een luchtige manier uitgelicht. (Het magazine is vanaf 
half oktober beschikbaar.)

Vanaf 500 exemplaren kun je het 24 pagina’s tellende magazine nu voorzien van je eigen cover en aanvullen met je 
eigen pagina’s. Je vult de pagina’s helemaal naar je eigen inzicht in; wil je je activiteitenagenda, je eigen voorwoord, 
een lokale advertentie? Je hebt in totaal acht pagina’s die je zelf kunt invullen! MantelzorgNL kan ook de verzending 
voor je verzorgen. (Prijs op aanvraag.)

Je hebt al een eigen magazine met maximaal acht eigen pagina’s voor slechts € 575,- voor 500 exemplaren. 
Je eigen pagina’s maak je simpel en snel met de kant-en-klare templates in het platform van MantelzorgNL.

hier je e i gen logo

je e i gen cover? al l es is mogel ijk



Tips voor mantelzorgers
MantelzorgNL heeft diverse kaarten ontwikkeld met handige tips voor mantelzorgers. Een voorbeeld: 
hoe ga je als mantelzorger het keukentafelgesprek goed voorbereid aan? Gedrukt op een handzaam 
(A5) formaat op stevig (300 grams) papier

Vanaf 50 exemplaren kun je deze praktische tips voorzien van je eigen logo, je eigen huisstijlkleuren en 
je eigen gegevens. (Dit product is het hele jaar leverbaar.)
  
Er zijn zes verschillende kaarten met tips beschikbaar. Kies voor de ‘standaard’ versie van Mantelzorg 
of maak eenvoudig je eigen kaarten. Een kaart in je eigen huisstijl heb je al vanaf 12,9 cent per stuk.

Checklist: 
‘Tijdelijk overdragen van zorg’
MantelzorgNL heeft een handige checklist gemaakt voor het tijdelijk overdragen van zorg. Een onmisbaar 
document voor iedere mantelzorger. Gedrukt op stevig (170 grams) gereclycled papier

Vanaf 50 exemplaren kun je deze praktische tips voorzien van je eigen logo, je eigen huisstijlkleuren en 
je eigen gegevens. (Dit product is het hele jaar leverbaar.)
    
De ‘standaard’ versie van deze checklist kun je gewoon bestellen vanaf 9,25 cent per stuk. Een 
checklist in je eigen huisstijl heb je al vanaf 68,5 cent per stuk.

hier je eigen logo

in kader je 
eigen tekst

linkjes in eigen
huisstijl kleur

balk met je eigen tekst 
in eigen huisstijl kleur

balk in eigen 
huisstijl kleur

kopjes in eigen 
huisstijl kleur



MantelzorgNL

      Algemeen: (030) 659 22 22             marketing@mantelzorg.nl           mantelzorg.nl

Meer informatie en bestellen: platform.mantelzorg.nl
5% korting voor organisaties met een Basis abonnement
15% korting voor organisaties met een Basis + Aanvullend abonnement

De ‘standaard’ producten van MantelzorgNL zijn het hele jaar leverbaar. Voor producten 
in je ‘eigen jasje’ hanteren we, tenzij anders vermeld, bestelrondes. Door slim gebruik 
te maken van de mogelijkheden bij de drukkers en door meerdere opdrachten te 
combineren en in één keer te drukken, besparen we kosten op het drukwerk.

Alle tarieven zijn exclusief BTW, korting en verzendkosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Zakboek Financiën
Hét naslagwerk voor iedereen die zorgt voor een ander. Het zakboek biedt 
mantelzorgers een overzicht van regelingen die van invloed zijn op zijn of haar 
financiële situatie. Van WMO, PGB tot aftrek van parkeerkosten en belastingvrije 
schenkingen.

Vanaf 250 exemplaren kun je het Zakboek Financiën met je eigen cover en achterzijde laten drukken. Bovendien 
bieden we de mogelijkheid om vier extra pagina’s aan het boekje toe te voegen waarin specifieke regelingen in 
jouw gemeente kunnen worden toegevoegd.

Het ‘standaard’ zakboek kost slechts € 4,85 per stuk. Een zakboek met je eigen omslag heb je al voor een 
meerprijs van slechts 10 cent per stuk. Voor 4 extra pagina’s betaal je weer 95 cent meer.

Zakboek Werk & Mantelzorg
Dit zakboek bundelt alle relevante informatie voor iedereen die de zorg voor 
een ander combineert met een betaalde baan. Een handig naslagwerk voor 
werkgever en werknemer.

Vanaf 250 exemplaren kun je het Zakboek Werk & Mantelzorg met je eigen cover en achterzijde laten drukken. 
Bovendien bieden we de mogelijkheid om vier extra pagina’s aan het boekje toe te voegen waarin bedrijfsspecifieke 
regelingen kunnen worden toegevoegd.

Het ‘standaard’ zakboek kost slechts € 4,10 per stuk. Een zakboek met je eigen omslag heb je al voor een 
meerprijs van slechts 10 cent per stuk. Voor 4 extra pagina’s betaal je weer 95 cent meer.
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