
Frezen, snijden en graveren 
ZUND      €   2,50  excl. btw  per minuut
Vinylsnijder     €   7,50 excl. btw  per half uur
Waterjet     € 35,00 excl. btw  per uur
Lasergraaf 600x400     € 10,00 excl. btw  per half uur 
Metaquipe 900x1300   € 15,00 excl. btw per half uur 
Lasergraaf 2500x1300    € 30,00 excl. btw per half uur 
     
3D printen en scannen 
Ultimaker S5      € 2,50 excl. btw  per uur
Ultimaker 3      € 2,50 excl. btw  per uur
Ultimaker 2+ extended    € 2,50 excl. btw  per uur
Craftbot Plus Pro     € 2,50 excl. btw  per uur
Craftbot Flow INDEX     € 2,50 excl. btw  per uur

Builder extreme    € 3,50 excl. btw  per uur
Formlabs 3 (Resin)    € 3,50 excl. btw  per uur
Mark TWO (vezelversterkt)   € 5,00 excl. btw  per uur 
Metal X (Metaal)    € 5,00 excl. btw  per uur*
      *per run €65,- excl. btw wash en sinter kosten 
3D scanner      € 25,00 excl. btw  per uur

Robots 
Dobot      € 15,00 excl. btw  per dagdeel
Robot arm (tijdens printen)     € 35,00 excl. btw  per uur 
Robotarm + CEAD extruder + begeleiding Prijs op aanvraag van project

Textiel 
Naaimachine     € 5,00  excl. btw  per uur (Minimale afname uur) 
Borduurmachine    € 5,00  excl. btw  per uur (Minimale afname uur) 
     
Werkplaatsen
Mechatronica werkplaats   € 25,00 excl. btw  per dagdeel (exclusief verbruiksartikelen)
Little bits     € 15,00  excl. btw  per dagdeel
Metaal werkplaats    € 25,00 excl. btw per dagdeel (exclusief verbruiksartikelen)
Hout werkplaats    € 25,00 excl. btw per dag (exclusief verbruiksartikelen)
Elektrische handgereedschap  € 5,00  excl. btw  per uur (exclusief verbruiksartikelen)
Straalcabine     € 10,00 excl. btw  per uur (Minimale afname uur) 
     
Werk laptops   
Cad station met solid works   € 7,50  excl. btw  per dag
Werklaptop o.a. inkscape   € 5,00  excl. btw  per dag
 
Ondersteuning lab-medewerker   
Ondersteuning medewerker per 10 min € 12,50 excl. btw per uur 
Ondersteuning medewerker per 30 min € 37,50 excl. btw per uur 
Ondersteuning medewerker per 60 min € 75,00 excl. btw per uur  

Machine prijslijst

Prijslijst SPARK Makers Zone februari 2021. Deze kan ten alle tijden worden gewijzigd. 
Alle prijzen zijn exclusief materiaalkosten.


