
Al bijna 120 jaar
het adres voor
uw Reprowerk!

Service
Wij hebben in de regio Leiden 
een eigen bezorgdienst rijden 
die originelen haalt en de 
bestelling ook weer bij u aflevert

Website
U kunt ons ook terugvinden op internet:
www.drukkerijvanderlinden.nl.

Volg ons ook op facebook, linkedin en google voor onze regelma-
tige ‘blog’-posts.

Heeft U meer specifieke vragen?
Stel deze gerust en informeer 

naar onze mogelijkheden.

Openingstijden:
maandag-donderdag 8.00 - 17.00 uur
vrijdag 8.00 - 16.00 uur

 • Briefpapier
 • Visitekaartjes
 • Enveloppen
 •  Geboortekaartjes
 •  Trouwkaarten
 • Flyers
 • Brochures

 • Kopiëren in zwart en kleur
 • Bouwtekeningen
 •  Print- en Plotwerk
 • Scannen
 • Grootformaatwerk
 • Congresposters
 •  Afwerken en inbindenLogo_vd_Linden.pdf   17-7-2009   13:38:40

Vliet 4a-6
2311 RE Leiden
Tel.  071- 512 08 15
Fax  071- 513 30 06
Info@drukkerijvanderlinden.nl
www.drukkerijvanderlinden.nl
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Locatie
Aan de mooiste gracht van 
Leiden vind u al bijna 
120 jaar het adres voor al 
uw reprowerk.

De Vliet is een zijgracht van het Rapenburg die parallel loopt aan 
de Doezastraat en vlakbij het van der Werfpark ligt. 

Wij verzorgen uw handels-, reclame en familiedrukwerk in een 
kleur tot full colour en beschikken over een eigen DTP afdeling.
Wij kopieren van A4- tot A0-formaat. Ook kunnen wij uw 
bestanden plotten of digitaal printen in zwart/wit of in kleur.  We 
beschikken over een eigen koerier die dagelijks in de regio uw 
repro-werk ophaalt en na verwerking weer bezorgt.

Historie

Op 30 november 1901 werd door E.J.J. van der Linden de 
Boek- en Handelsdrukkerij E.J.J. van der Linden opgericht. In de 
beginjaren was het bedrijf gevestigd op Oude Rijn 4 te Leiden. 
Later verhuisde het bedrijf naar Rapenburg 127. Daar kwam een 
tuin uit op de Vliet. Op dit laatste stuk grond werd in 1916 het nu 
bekende pand Vliet 4a gebouwd.

Drukkerij van der Linden 
is altijd een familiebedrijf 
geweest. De zoons G.E. en 
E.J.J. zetten het bedrijf van 
hun vader voort. 
Inmiddels heeft ook al weer
de vierde generatie van der 
Linden het stokje overge-
nomen.

Repro-afdeling
Blauwdrukken en lichtdrukken, ooit iets achter die naam gezocht? 
Van oudsher werden bouwtekeningen met behulp van licht (via 
zonlicht of koolspitslampen in grote lichtdrukramen) vervaardigd; 
vandaar ook de naam.

Inmiddels zijn deze methoden al weer ver achterhaald en vormt de 
tonerafdruk de basis van het reprowerk. Bouwtekeningen, posters 
in zwart-wit of kleur, van alles is te kopiëren; zowel op wit als op 
diverse kleuren papier, met de mogelijkheid van verschalen.

Bouwtekeningen
In dit digitale tijdperk is natuurlijk ook onze plotservice niet meer 
weg te denken. Voor het plotten van uw cad-tekeningen in kleine 
of grote oplage, automatisch gevouwen, in zwart of kleur; vaak 
klaar terwijl u wacht. Ook digitaliseren wij uw bouwtekeningen 
naar pdf of tiff.

Kopieën en Prints
Technieken veranderen en worden uitgebreid Zo zijn behalve 
zwart-witkopieën kleurkopieën gemeen goed geworden. En ook 
voor digital prints draaien wij onze hand niet om.

Posters
Plotten van posters kan in zwart/wit of kleur, in basic/budget 
of high quality. De ideale optie voor het vervaardigen van uw 
(presentatie-)poster. Standaard drukken we de posters af op 150 
gram papier, basic op 80 gram papier, maar ool softbanner is 
mogelijk

Drukkerij
Begin 1900 werden de persen nog met de voet aangedreven, 
zogenaamde trapdegels; het papier werd met de hand vel voor vel 
ingelegd. Later werden deze persen voorzien van een elektromotor 
en automatische papierinvoer, wat de productiviteit aanzienlijk 
vergrootte. Maar de techniek schrijdt voort....

Inmiddels beschikken wij over een- en tweekleurenpersen waar-
mee wij het meest uiteenlopende handels- en familiedrukwerk 
voor u kunnen maken tot een drukformaat van 36x52 cm.

Trouw- en Geboortekaarten
Geboorte, bruiloft of gewoon een feestje; een kaart naar eigen 
ontwerp of uit een collectie, wij kunnen net dat extra persoonlijke 
tintje aan uw bijzondere gebeurtenis geven. Informeer eens naar 
de mogelijkheden.

DTP
Tot de jaren ‘70 werd al het drukwerk gemaakt in boekdruk. 
Hierbij werd al het zetwerk gemaakt met loden letters, die stuk 
voor stuk met de hand werden gezet tot een complete tekst. De 
letters lagen opgeslagen in de welbekende letterbakken; iedere 
grootte (corps) en type (font) zijn eigen bak. Later werd dit lood 
vervangen door offset met aluminium platen en het handzetwerk 
door filmopnames van tekst en foto’s. En tegenwoordig zijn ook de 
filmopnames vervallen en wordt de drukplaat rechtstreeks vanaf 
het computerbestand gemaakt (CTP of computer-to-plate)

Lichtdrukken m.b.v. zonlicht


