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CONSUMPTIEMUNTEN
Waarvoor wilt u 

de munten gebruiken?

Voor eenmalig gebruik.

Breekmunten zijn geschikt voor 
eenmalig gebruik. Ze zijn voor-
delig in aanschaf en naar wens 
te bedrukken. Verkrijgbaar in 
classic en premium variant. 

Creditcard breekmunten zijn 
breekmunten op creditcard-
formaat welke full colour te 

bedrukken zijn. Door het 
formaat zijn ze handzaam en 

bovendien geschikt als 
promotiemateriaal. 

> 10.000: voor grote 
evenementen adviseren wij 

Premium huurmunten met zeer 
hoge veiligheid en zeer lage 

fraudegevoeligheid.

Kopen

Ja Nee

Huren

Huurmunten zijn ideaal als u een 
evenement organiseert, maar geen eigen munt 

wilt laten maken en na afloop wilt opslaan. 
Heeft u meer of minder dan 10.000 

munten nodig?

< 10.000 munten: voor kleinere 
evenementen bieden wij de 

Classic huurmunt.

Standaardmunten zijn een snelle en zeer 
goedkope oplossing. Deze zijn verkrijgbaar in ver-

schillende kleuren en modellen (rond of breekbaar), 
al vanaf € 12,50 per duizend. Deze munten zijn 
fraudegevoeliger dan breekmunten met eigen 

opdruk of Premium huurmunten. 

Wilt u de munten kopen of huren? 

Wenst u een eigen opdruk?

Liever geen breekmunten?
Kijk dan ook bij munten voor 

langdurig gebruik! 

Wilt u echter zekerheid van 
een lage fraudegevoeligheid? 
Dan kunt u beter voor breek-

munten kiezen. 

PRODUCTKEUZEHULP

Voor langdurig gebruik.

Wilt u de munten gaan gebruiken op een locatie waar verschillende munten in 
omloop zijn (bijvoorbeeld een horecaplein)? 

Bedrukte munten zijn 
munten met een opdruk in 

1 kleur. Hiervan is de 
opdruk herkenbaar en 

goed leesbaar.

Wenst u meerdere kleuren in 
uw opdruk? Kies dan voor een 

meerkleurendruk munt met 
grote herkenbaarheid 

en een mooie uitstraling 
van uw munten. 

Heeft u een zeer gedetailleerd logo of opdruk?  
Kies dan voor full colour munten. De slijtvast-

heid hiervan is wel iets minder dan die van
bedrukte en meerkleurendruk munten.
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Bent u op zoek naar munten met een bijzondere en/of exclusieve uitstraling?

Euro Events heeft 3 munten met 
een exclusieve uitstraling: 

Metalen munten: deze 
zijn erg duurzaam en 

hebben een luxe 
uitstraling. Aluminium 
munten zijn licht, de 

messing munten voelen 
zwaarder aan 

(als echt geld). 

De Combimunt heeft 
een opvallend effect 

vanwege zijn gekleurde 
rand. U kunt zelf kiezen 
wat voor kleur de rand 

krijgt, hierdoor creëert u 
uw eigen unieke munt. 
Door de unieke uitstra-
ling is deze munt ook 
zeer fraudebestendig. 

Full Colour munten: deze 
zijn ook verkrijgbaar in 

een transparante variant 
waardoor ze een bijzon-
dere uitstraling hebben. 

Voor een betere herkenbaarheid 
(en hierdoor lagere fraudegevoe-

ligheid) van uw munten kunt u 
het beste werken met bedrukte 
munten. Wilt u de bedrukking 

op de munt in 1 of 
meerdere kleuren? 

Reliëfmunten zijn zeer slijtvaste 
en wasbare munten waar uw 
opdruk in reliëf op getoond 

wordt. Deze munten zijn in één 
kleur gemaakt en worden veel 

gebruikt in discotheken en 
bij evenementen. 

Bedrukte munten zijn een alter-
natief indien u meer herkenbaar-
heid of gekleurde opdruk wenst.


