
Creeër je eigen lokale

Hanze kwartet
In de voetsporen van de Hanze

THEMA’s
•  Huis & Haard (variabel)
•  Hanzeaten & Kooplui
•  Gilden & Ambachten
•  Steden & Kantoren
•  Burgers & Buitenlui
•  Schurken & Schavuiten
•  Koggen & Karren
•  Goederen & Waren
•  Zeeën & Rivieren
•  Handel & Wandel.

Het rood aangegeven thema 
is variabel en kan ingevuld 
worden met onderwerpen 
die voor uw Hanzestad van 
toepassing zijn.

Uw eigen Hanze kwartet
Het kwartet bestaat uit 48 rijk geïllustreerde kaarten verdeeld over 11 thema’s, waaronder 
Hanzeaten & Kooplui, Gilden & Ambachten en Schurken & Schavuiten. Het kwartet vertelt over 
de rijke Hanze-historie op leerzame en humoristische wijze. De lancering van dit kek-te-gekke 
spel staat gepland voor juli 2020.

Keuze uit twee pakketten
Het standaard kwartet telt 48 kaarten, waarvan 4 algemene informatiekaarten over de Hanze en 
44 speelkaarten, verpakt in een fraai doosje. 

Pluskwartet
Het kwartet is echter ook verkrijgbaar als Pluskwartet, deze kan worden voorzien van een eigen 
doos, 4 informatiekaarten en invulling van het thema Huis & Haard met bekende lokale Hanze-
locaties.

Trots op de rijke Hanze-historie? En wil je dat verhaal  
ontdekken of graag vertellen? Spelenderwijs en toch  
leerzaam? Aan jong en oud? Door de toenemende interesse en  
aandacht voor de Hanze-historie in de Nederlandse en Duitse  
Hanze steden lanceert Studio ToonWorkz uit Zutphen het Hanze kwartet.

 CONSUMENTEN ADVIESPRIJS

€12,95 (INCL. BTW)

EIGEN OPLAGE (prijs per stuk*) afname per 25 stuks

Doos 4 Info-
kaarten

4 Eigen
kaarten 25-50 51-100 101-250 251-500 >500

Standaard versie 7,85 7,50 7,10 6,70 6,30

Pluskwartet: Eigen doos,  
4 info- en 4 themakaarten ✔ ✔ ✔ 8,75 8,35 7,90 7,50 7,00

Staffelkorting in % 5% 10% 15% 20%

UW EIGEN STAD IN EEN KWARTET!

*Alle genoemde inkoopprijzen zijn excl. btw



Huis & Haard

De Kerk
De TorenDe Herberg

De Waag

IN DE

VOETSPOREN 
VAN DE HANZE

Kwartet

Ecerepro ipidebisci de volesequi 
offi  cimet ilicitibusam sum sam dita 
qui consedi sinitincto consequi nate 
quatiis et ut estibeatis sita nisquia 
simporpor rem. Et rem hic totatquis-
qui soluptiuria qui optas as dolupissi 
atures de es re pla dit eario in peris 
et, volorehendi ario offi  c to imet aut 
int od enihit dolumet, omnisquibus 

qui occaest que pro blam ut 
aut qui comnim aute nam liae 
pratemporat. Hitatec tuscimi, 

offi  cim rerovit Tem et 
fuga. Usam is qui qui 

beatiberi commolum im 
utes eum.

Het Hanzeverbond Monumenten

Ecerepro ipidebisci de volesequi 
offi  cimet ilicitibusam sum sam dita 
qui consedi sinitincto consequi nate 
quatiis et ut estibeatis sita nisquia 
simporpor rem. Et rem hic totatquis-
qui soluptiuria qui optas as dolupissi 
atures de es re pla dit eario in peris 
et, volorehendi ario offi  c to imet aut 
int od enihit dolumet, omnisquibus 

qui occaest que pro blam ut 
aut qui comnim aute nam liae 
pratemporat. Hitatec tuscimi, 

offi  cim rerovit Tem et 
fuga. Usam is qui qui 

beatiberi commolum im 
utes eum.

De Hanzestad

Ecerepro ipidebisci de volesequi 
offi  cimet ilicitibusam sum sam dita 
qui consedi sinitincto consequi nate 
quatiis et ut estibeatis sita nisquia 
simporpor rem. Et rem hic totatquis-
qui soluptiuria qui optas as dolupissi 
atures de es re pla dit eario in peris 
et, volorehendi ario offi  c to imet aut 
int od enihit dolumet, omnisquibus 

qui occaest que pro blam ut 
aut qui comnim aute nam liae 
pratemporat. Hitatec tuscimi, 

offi  cim rerovit Tem et 
fuga. Usam is qui qui 

beatiberi commolum im 
utes eum.

STANDAARD KWARTET PLUSKWARTET

48 kaarten, waarvan 4 algemene 
informatiekaarten over de Hanze en 
44 speelkaarten. Verpakt in een fraai 
doosje.

• Eigen Hanzestad Doosje
• Eigen invulling 4 infokaarten
•  Eigen invulling thema:  

Huis & Haard (4 kaarten met illustraties 
van bekende gebouwen uit uw Hanzestad)

Vanaf € 7,85 p/s * Vanaf € 8,75 p/s *

Maatwerk
 Voor het Pluskwartet worden het doosje, 
de info- en themakaarten op maat 
gemaakt. Het doosje en de kogge worden 
voorzien van het Hanzelogo van uw stad, 
evenals de topkaart van het spel. 

De teksten voor de infokaarten dient u 
zelf aan te leveren (max. 80 woorden per 
kaart). Voor de themakaarten worden op 
maat gemaakte illustraties vervaardigd. 
U dient foto's van de gebouwen aan te 
leveren. Eventueel met aanvullende 
schetsen hoe het er in de Hanzetijd heeft 
uitgezien. 

Afhankelijk van het moment van bestellen 
ontvangt u de kwartetspellen in de eerste 
helft van juli 2020.

Het Hanzekwartet is een concept van:

Huis & Haard

De Herberg
De TorenDe Waag

De Kerk

Huis & Haard

De Herberg

De Kerk
De TorenDe Waag

Huis & Haard

De Kerk
De WaagDe Herberg

De Toren

Wat is het 
Pluskwartet? Doosje met eigen Hanzelogo  

en kogge. De Topkaart wordt tevens 
voorzien van eigen kogge

Eigen infokaarten en 
eigen Thema illustraties

Steven
Johan

Hendrikje

Barbara

Burgers & Buitenlui

Dorothea

Evert Asse

Albert op de Korenmarkt 

Arnt Heurnink

Hanzeaten en Kooplui

Zout
Stokvis

Bont

Graan

Goederen & Waren

Noorse
Zweedse

Duitse

Schotse

Handel & Wandel

Dit is een impressie  
van een Pluskwartet

Meer informatie?
Neem contact op met Studio ToonWorkz 
via informatie@toonworkz.nl of bel met 
Derk-Jan Rouwenhorst, 06 23 55 09 29

IJsselkade 7
7201 HB Zutphen
www.toonworkz.nl
E-mail: informatie@toonworkz.nl

Bestellen? Ga naar:
Hanzekwartet.ToonWorkz.nl
* Consumenten adviesprijs € 12,95 (incl BTW)
ToonWorkz behoudt zich het recht voor om bij onvoldoene 
belangstelling de bestellingen te annuleren. Wijzigingen in 
vormgeving van het kwartet zijn voorbehouden

Voorbeelden 
van enkele 

themakaarten

Eigen Topkaart Specifieke informatie 
over de Hanze  
(max 80 woorden)

Specifieke gebouwen 
in jouw Hanzestad

(max 80 woorden)

Algemene Informatie 
over jouw Hanzestad

(max 80 woorden)

Pluskwartet: voorzien van 
eigen topkaart en 3 informatiekaarten


