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Gelreweg 4E
3843 AN Harderwijk

0341 431024
verkoop@dacharderwijk.nl

Voor al uw persoonlijke traktaties

DAC Harderwijk en Toptraktaties zijn een 
onderdeel van

 Volg ons ook op facebook!

DAC Harderwijk maakt werk van dagbeste-
ding. Naast de mogelijkheid voor een praatje 
of een spelletje, richt DAC Harderwijk zich 
vooral op arbeidsmatige dagbesteding.

Wij werken samen met diverse bedrijven en 
hebben onze eigen productenlijn, 
Toptraktaties. 

DAC Harderwijk bestaat uit drie afdelin-
gen, het Creatief Centrum, TopTekst en de 
werkplaats. Naast laagdrempelige inloop, 
informatie, advies en ontmoeting, staan ar-
beidsmatige activiteiten en leer/werktraining 
bij ons voorop.

Binnen het Creatief Centrum worden veel 
opdrachten van Toptraktaties verwerkt en 
ingepakt. 

TopTekst is de computerafdeling waar de 
Toptraktaties-ontwerpen worden gemaakt.

Zie voor onze voorwaarden en prijzen 
de bestellijst die bijgevoegd is bij deze 
folder. 

Producten zijn tegen contante betaling af 
te halen bij DAC Harderwijk.

Afhaaltijden zijn: 
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur
Gelreweg 4E
3843 AN Harderwijk

Al onze producten worden voor u per-
soonlijk vervaardigd.
De producten in deze folder zijn slechts 
voorbeelden van wat er bij ons mogelijk 
is.
U kunt zelf foto’s aanleveren die wij 
verwerken tot een uniek product voor uw 
verjaardag, jubileum,bedrijfsfeest... 
Voor welke gelegenheid eigenlijk niet?

Zolang het op papier (tot A3 formaat) 
kan, kunnen wij het voor u vervaardigen.

Foto’s dienen minimaal 1Mb bestands-
grootte te hebben. Heeft u een foto niet 
digitaal, geen probleem, dan kunnen wij 
deze voor u inscannen.



Naast de voorbeelden die u in deze 
folder vindt, kan Toptraktaties misschien 
nog veel meer voor u betekenen. Heeft 
u een idee voor een apart artikel, maar 

weet u niet of het haalbaar is? Neem dan 
contact met ons op.Wij zijn altijd bereid 
om de mogelijkheden te onderzoeken.

Toptraktaties geven nét dat extra per-
soonlijke tintje aan feestjes en speciale 
gelegenheden. De mogelijkheden zijn 
enorm.
Van vlaggetjes tot cocktailprikkers, van 
rolletjes snoep tot placemats: uw foto of 
tekst kan er op. En alle opdrachten wor-
den met veel plezier en de grootst moge-
lijke zorg door onze clienten verzorgd.

Toptraktaties kan bedrijven of winkels 
ondersteunen bij de verkoop of presen-
tatie van hun eigen producten. Zo valt 
er van alles door ons te ontwikkelen als 
give-away presentje of als re-minder aan 
uw bedrijf.

Toptraktaties hebben al menig bijeen-
komst extra gekleurd. Ook grote op-
drachten voor diverse projecten zijn 
succesvol door onze opdrachtgevers 
ontvangen.

verkoop@dacharderwijk.nl

Ook voor serieuze evenementen zoals 
een jubileum, bruiloft en receptie kan 
Toptraktaties net dat beetje extra’s 
bieden door bijvoorbeeld kauwgom, 
minichocolade of tic-tac met opdruk van 
het evenement.

Onze producten zijn uitstekend geschikt 
om een verjaardag of feestje extra kleur 
te geven met slingers, vlaggetjes, cock-
tailprikkers en placemats.
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