
Jouwmok
Een persoonlijk geschenk

Jouwmok.nl heeft een ruim assortiment 
mokken om te bedrukken. Zo hebben wij 10 
verschillende kleuren, kleine ko ekopjes 
voor bijvoorbeeld een Senseo, en de 
klassieke witte mokken.

Jouwmok.nl stJouwmok.nl staat voor 100% tevreden-
heidsgarantie, en zal er dankzij onze eigen 
QualityCheck voor zorgen dat u een 
product ontvangt die aan al uw 
verwachtingen voldoet.



O WitBasic White
De klassieker van alle mokken: basic wit. 
Past altijd, is zeer veelvoudig te gebruiken & 
zorgt voor een tijdloze uitstraling. 

Dit is met afstand de meest verkochte mok 
binnen ons assortiment.

Feitjes over deze Basic White mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of    of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



GroenO GroenGroen
Racing Green, klassiek groen of donker 
groen. Deze chique groene kleur geeft 
extra klasse aan uw eind product.

Kiest u voor een tekst, uw logo of een 
mooie foto?

Feitjes over deze mooie groene-witte mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of    of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



O GeelGeel
Mooie frisse gele kleur. Lekker opvallend & 
vrolijk. Deze mok is ook beschikbaar in een 
donkerdere tint.

Er zijn duizenden mogelijkheden met deze 
vrolijke gele mok.

Feitjes over deze mooie gele mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of    of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



Licht blauwOLicht blauLicht blauw
Baby blauw of licht blauw. Een klassieke 
tijdloze kleur.

Er zijn duizenden mogelijkheden met deze 
klassieker.

Feitjes over deze mooie lichtblauw-witte 
mok:

> Er past m> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



Licht GroenOLicht groeLicht Groen
Een zomers kleurtje, lekker vrolijk & blij!

Deze zomerse kleur doet eigenlijk in elk 
jaargetijde goed: want mooi groen is niet 
lelijk.

Feitjes over deze mooie licht groene-witte 
mok:

> Er past m> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



NavyO NavyNavy
Navy/Donkerblauw. Een mooie luxe kleur 
die klasse uitstraalt.

Er zijn duizenden mogelijkheden met ma-
rine-blauwe mok.

Feitjes over deze mooie navy-witte mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



Oranje O OranjeOranje 
1 van de toppers binnen ons assortiment. 
Deze prachtige mok met oranje accenten is 
natuurlijk onze Nederlandse Trots. 

Kies voor een mooie bedrukking die 
aansluit bij het oranje en je hebt een 
prachtig eind product. 

Feitjes over deze mooie oranje-witte mok:

> Er past m> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of warme chocolade melk...
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



RoodO RoodRood
Na zwart is rood de meest populaire mok 
binnen ons assortiment. Rood straalt, rood 
is mooi & rood valt op.

Er zijn duizenden mogelijkheden met deze 
klassieker.

Feitjes over deze mooie zwart-witte mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of    of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



RozeO RozeRoze
Roze is & blijft een geliefde kleur. Voor
geboorte, voor een feestje of voor een 
prinses. Voor iedereen die van roze houdt.

Er zijn duizenden mogelijkheden met deze 
klassieker.

Feitjes over deze mooie zwart-witte mok:

> Er past m> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



ZwartO ZwartZwart
Een regelrechte klassieker. Perfect voor die 
ene quote, een leuke tekst, foto of een 
naam.

Er zijn duizenden mogelijkheden met deze 
klassieker.

Feitjes over deze mooie zwart-witte mok:

> Er past maar liefst 300ml ko e in!
   of    of warme chocolade melk (of iets anders)
> Deze mok is ook geschikt voor de 
   vaatwasser & magnetron.
> De mok is kleur & krasvast.



De mogelijkheden zijn eindeloos. Elke mok is bedrukbaar op een gebied van 21X8,5 centimeter en wordt zonder 
extra kosten in full-colour bedrukt. Ook een panorama foto is zonder meer prijs mogelijk. Jouwmok.nl levert al 
vanaf 1 mok. Uiteraard wordt het voordeliger bij afname van meerdere mokken.

De mok wordt bedrukt met behulp van sublimatie. Sublimatie is een druktechniek die, met name voor mokken, 
zeer mooie resultaten geeft. Bijkomstig voordeel is dat door de druktechniek uw afbeelding/ontwerp ín de mok 
wordt geperst onder hoge druk. Daarmee is uw afbeelding beschermt tegen slijtage, vervaging en UV straling.

Deze druktechniek zorgt voor een langdurig behoudt van uw ontwerp.

OnOnze mokken zijn van zulke hoge kwaliteit dat ze tot wel 2000X in de vaatwasser kunnen.



PRIJZEN & mogelijkheden

Gekleurde mokken:
1 tot 10 stuks € 7,40
11 tot 20 stuks € 7,02
21 tot 36 stuks € 6,88
37 tot 72 stuks € 6,21

GGrotere aantallen: daar 
maken wij graag een 
o erte voor.

Witte Basic mokken
1 tot 10 stuks € 6,57
11 tot 20 stuks € 6,19
21 tot 36 stuks € 6,00
37 tot 72 stuks € 5,53

Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzendkosten.

Levertijd:
Onze levertijd is tussen de 1 tot 3 
werkdagen, met uitzondering van zon en 
feestdagen.

Verzendkosten binnen Nederland €6,75 (ex. BTW)
Boven de €199,00 (ex BTW) geen verzendkosten.

Extra’s:
Om uw mok extra leuk te maken & in te zetten 
als geschenk is het ook mogelijk om uw mok te 
vullen met een lekkere versnapering. 

Vulling:
Pindarotsjes € 3,98
ZZeevruchten € 3,98
Drop, naar keuze €3,48
Snoep, naar keuze € 3,48

Hot Chocolate pakket € 4,98
(Incl. chocolade, marshmallows & recept

Ko e/Thee € 2,78
(5 zakjes Pickwick thee of SenseoPads)

MMaatwerk:
Als u specifieke wensen heeft kijken wij graag 
naar de mogelijkheid om deze te 
verwezenlijken.



Een bedrukte mok: waarvoor gebruik je die?

Een bedrukte mok is een perfect item om in te zetten als promotie. Een gemiddelde ko edrinker 
drinkt zon 4 tot 7 koppen ko e per dag. Wat als dat nou uw mok was? Precies: dan bent u vaker 
onder de aandacht. En dat op een verantwoorde manier; want onze mokken zijn van de beste 
kwaliteit en zijn bijzonder sterk (helaas kunnen ze wel breken) en slijt & krasvast.

OnOnze producten zijn ook zeer geschikt voor de verkoop. Als u bijvoorbeeld uw eigen merchandise 
wilt verkopen, is een mok een zeer belangrijk onderdeel daarin. Bijvoorbeeld in uw camping winkel, 
gewone winkel, webshop: noemt u maar op. Met een advies prijs voor wederverkoop van € 12,95 is 
het tevens een leuke marge artikel. En uw reclame wordt wederom gezien.

Mocht u nog met vragen zitten; aarzel dan niet. Wij staan u graag bij en komen graag eens langs 
met een kosteloze proefdruk en een aantal voorbeelden van alle mogelijkheden die er zijn.

Hartelijk dank!

Jouwmok.nl
Misterstraat 42
7101EX Winterswijk
E: info@jouwmok.nl
T: 06-30341293

Ian Bartelink

Typfouten voorbehouden, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de 
hierin genoemde prijzen tevens kunnen er tussentijdse 
prijsverhogingen doorgevoerd worden door stijgende 

materiaalkosten


