
 

 

Een bedrukte badge, alleen maar voordelen 

Heb jij ook een badge waarvan de bedrukking niet meer up to date is?  Is het tijd voor een 

recent nieuw logo of een volledig nieuwe badge lay-out?  Ben je op zoek naar een aanvulling 

op visuele veiligheid of noodsituaties? 

Dan is het tijd om na te denken over wat er allemaal mogelijk is met je badge. 

Een badge kan zoveel meer betekenen dan alleen maar een simpel kaartje 

 Badges zijn meestal in de directe omgeving van de werknemer. Wanneer ze voorzien 

zijn van de juiste bedrukking zijn ze een handig hulpmiddel. 

 In het geval van een alarm- en/of nood situatie is het belangrijk om snel de juiste 

nummers te kunnen bereiken. Het zou je zo maar eens overkomen dat door de 

paniek en stress van het moment je het juiste nummer niet meer herinnert. Een leven 

kan ervan afhangen. Even op je badge kijken en je bent zeker dat je het juiste 

nummer kiest. 

 Lopen er bij jou ook meerdere mensen tegelijkertijd door een open gehouden deur?  

Stel je meer eisen aan visuele herkenbaarheid van personen in je bedrijf?  Ook hierbij 

kan een badge helpen. Door een badge zichtbaar te dragen en een bijhorende 

aangepaste bedrukking kan je snel zien of je te maken hebt met collega’s, tijdelijke 

werknemers, contractors, externen, bezoekers, … .  Mag de persoon die geen badge 

of de foute badge draagt wel op een bepaalde afdeling of zone aanwezig zijn? Een 

eenvoudige visuele controle van de badge kan meer uitsluitsel geven.   

Door de lay-out van de badge goed te organiseren, verhoogt de veiligheid binnen je 

bedrijf. 

 Heb je graag een gepersonaliseerde badge volgens je bedrijfsuitstraling?  Een badge 

met logo, naam, functie, foto van de medewerker behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. De badge kan verder gepersonaliseerd worden volgens uw 

bedrijfsuitstraling.  Een bijkomende barcode/QR code kan extra functionaliteiten 

geven zoals bijvoorbeeld bij het uitlenen van intern bedrijfsmateriaal aan 

medewerkers. 

De bedrukking kan uitgevoerd worden in kleur of zwart en dit zowel op de voorzijde 

en/of achterzijde van de badge. 

 



 

 

Wat kan GET voor je betekenen? 

▪ Van eenvoudige bedrukking tot een volledige gepersonaliseerde bedrukking 

▪ Enkelzijdige en dubbelzijdige bedrukking 

▪ Aanmaak van één of meerdere badge lay-outs in overleg met de klant 

▪ Advies bij het ontwerp van een badge 

▪ Verwerking van aangeleverde gegevens voor badge bedrukking 

▪ Gedeeltelijke bedrukking badge 

▪ Bijsnijden van aangeleverde foto’s 

▪ Codering van badges 

▪ Leveren van toebehoren voor badges zoals houders, clips, jojo’s, …. 

▪ Hieronder geven we een aantal suggesties weer. Andere ideeën zijn altijd 

bespreekbaar 

▪ Wij hebben ook een artikel gepubliceerd op onze website over de invloed van het 

wereldwijde chiptekort welke wij graag nog eens onder de aandacht brengen 

▪ Voor meer info kan je ons altijd contacteren:  info@get.be of 03/312.92.30 

 

https://www.get.be/nl-be/nieuws/details/article/2022/03/18/de-invloed-van-het-wereldwijde-chiptekort-zijn-jullie-badges-nog-wel-leverbaar-in-de-toekomst/|
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