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Doosetiketten
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eerste kolommen zijn conform kruideniers catalogus
a05A de Albino
rd,gr vonkvrij
A37A de AMGRO
rd,zw A.M.G.R.O.
b07A de basis markt
ge,zw (verbeteren) glans papier "laagste prijs"
b72C de broek vd Dirk
veelkl "50 jaar" met een boodschappen mand
e013 de edah
zw,rd 3 lucifers met tekst "voor alle levensmiddelen" A (Alle) heeft een klein oog. Zie
e099 de enkabe
rd,zw tekst: jubileumbon 1/2 punt
e115 de enkabe
zw,ge tekst: spaart waardebonnen 1/4 punt
g13
de gilst
zw,rd FA. Visser. Spitse A geen machinenummer.
h007 de haaren
rd-ge serveerster met koffie daarnaast 3 regels tekst
h008a de haaren
rd-ge serveerster met koffie, 3 regels tekst, G (kortinG) met op staand poot, v (Van ha
h011 de haaren
bl,wit SERVEERSTER,groter DE 53x31
h088b de bas vd Heijden veelkl '50 jaar' met een boodschappen mand
h096 de albert Heijn
zw,rd A en H door elkaar gehaakt. 2punten li en re. A van Albert met kleine lus, ruimt
h100 de albert Heijn
zw,rd A en H gehaakt. 2punten li en re. A van Albert met smalle A, 50x31
h101a de albert Heijn
zw,rd A en H gehaakt. 1 punt li en geen re. 48x31
h102 de albert Heijn
zw,rd A en H gehaakt. 1punt li en re. Kleiner de 45x30
h216 de Hoogvliet
rd,bl "hoogvliet bewezen de goedkoopste" ik heb de met 22 mm tussen de rode ba
j16c
de jan bruins
veelkl '50 jaar' met een boodschappen mand
K047 de kok
ro,ge met P van prima tegen de r vast.
m012 de mazon
gr,rd gr ipv zw
o03
de onderlinden
gr,zw
p10A de pick pack
zw,rd geen geel, het is een half druk "supermarkten"
p19c de poi-mar
gr,or mat '10 tot 30% goedkoper'
s097 de Sperwer
rd,gr vogel afgebeeld, tekst (li boven) 'Ned. sperwerverbond' ZONDER de tekst "ned
t07C de top
rd,ge 'ons huismerk' mat
v024 de vege
gr,or brandende lucifer. MAT (verbeteren)
v047 de Veluwe
bl,or "handelsmij de veluwe' op wit papier 31x46
v047a de Veluwe
bl,or als v47, G en H in gravenhage zijn anders
v049 de Veluwe
zw,rd licht-geel papier
v051 de Veluwe
zw,rd donker-geel papier
v130 de V&D
ge,rd Tekst "vendex" kleinste DE maat is 45x30; glans
w066 de S de Wit
rd,zw "Simon de Wit vonkvrije lucifers" streepje links boven HEEL klein
w115 de Wijnbergh&co rd,zw "R" rechtsonder, tekst staat 6 mm vanaf rechter zijlijn (ipv 3 mm)
w121 de Weco
rd,zw klein DE (39x28). Bovenste rode streep eindigd boven de O ipv voorbij de O
w88 de Witte Kas
"oostvoorne" (verbeteren)
z62a de Zijlstra
rd,zw als z60. K1486 is iets kleiner gedrukt.

Pak etiketten

eerste kolommen zijn conform kruideniers catalogus
a06
pe Albino
rd,zw
vonkvrij
a06A pe Albino
rd,zw
Kleiner formaat als A06.
vonkvrij
a07
pe Albino
rd,zw
"vonkvrij" afwijkende letters: nederlandSch fabrikaat
a07A pe Albino
rd,zw
Kleiner formaar als A07. "vonkvrij" afwijkende letters: nederlandSch fab
A28c pe Amax
zw,wi
sticker met kode 8 710129 903244
a48a pe A’dam winkel mij zw,rd
'15% korting'
b53K pe boni
zw,wi
sticker met kode 8 710458 420207 grotere cijfers
b53L pe boni
zw,wi
sticker met kode 8 710458 420207 kleinere cijfers
c60c
pe coop
grijs,bl
tekst "lucifers", met cijfer 3814 links onder rode balk
d32a pe Dreize
gr,or
mat "groningen"
e014a pe edah
zw,rd
met tekst: "voor alle levensmiddelen". Met een dunne B. Zie ook N e
e057 pe eekhoorn
rd,zw
grote afbeelding eekhoorn. Deze is DONKER bruin
e061 pe eekhoorn
rd,zw
kleine afbeelding eekhoorn. Planeet begint precies onder BIJ
e064 pe eekhoorn
rd,zw
kleine afbeelding eekhoorn. Met de tekst Zwolle: een reeks verschille
e077c pe emha
zw,wi
sticker met kode 5 410258 417041 tekst:'van Tol bv Bodegraven'
e117 pe Enschede comb.
rd,zw
Enschede combinatie
g29a pe grosmarkt
br,or
mat
h016 pe have
gr-wi
h018 pe hefbrug
gr,rd
60 jaar OB
H037 pe doe meer
bl,rd
doe meer met minder geld. D van geld ONDER de N van minder (is ee
H041 pe doe meer
bl,rd
doe meer met minder geld. Fel blauw (verbeteren) ik heb wel donke
h082 pe bas vd Heijden
rd,zw
heel vette druk (1xrd-3xzw lijnen)
h098 pe albert Heijn
zw,rd
A en H gehaakt. 2punten li en re. 82x62. o.a. P en R van "prima" hebb
h099 pe albert Heijn
zw,rd
A en H gehaakt. 2punten li en re. A van Albert met ruime ronde A
h114 pe albert Heijn
zw,rd
in rood AH in witte cirkel. Zwarte rand rond letters AH (verbeteren)
h123 pe albert Heijn
zw,rd
AH in wit in zwart vlak. 2 pak voor 39 cent G van aanbieding heeft on
h123A pe albert Heijn
zw,rd
AH in wit in zwart vlak. 2 pak voor 39 cent G van aanbieding heeft op
h124 pe albert Heijn
zw,rd
AH in wit in zwart vlak. 2 pak voor 39 cent G van aanbieding heeft on
h128 pe albert Heijn
zw,rd
AH in wit in zwart vlak. In grote letters re boven: prijs 22 cent
h133 pe albert Heijn
zw,rd
vestzaklucifers. In letters re boven: prijs 22 cent
h175 pe albert Heijn
br,wit
"ATTENTIE BEDRIJFSLEIDER"
h187 pe Aveha
rd,zw
op WIT papier (verbeteren)
h217 pe Hoogvliet
rd,bl
"hoogvliet" + barcode ik heb pe met 43 mm tussen de rode balken
i07
pe ifa
ge,rd
mat 57x65, rozet van lucifers (verbeteren)
i19
pe ifa
gr
heel donker of heel licht groen (verbeteren)
i25a
pe iveko
bl
zonder de kleur ROOD (half druk)
k002 pe kavo
rd,zw
met de tekst 'WINKELMAATSCHAPPIJ'
K047A pe kok
ro,ge
'wat van KOK komt is goed'
k055f pe komart
veelkl
'Komart' met 2x 4 horizontale kleuren balken MAT
k066b pe komart
zw,or
15 jaar komart
k099a pe Krijgsman
w,ge
proefdruk op WIT papier
m000L pe markant
zw,wi
sticker 8 710458 000195. Grote cijfers geen tekst
m015 pe mazon
rd,zw
mazon in een grote ster zonder tekst er omheen
m020 pe mazon
rd,zw
2x tekst mazon links op het pe

m021
m041
n18
o02
o07
p19K
s003
s052
s061
s089
s109C
t07G
u24a
v050
v064f
w120a
z05
z60
z64
z66
z72

pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe

mazon
metico
ngv
onderlinden
onder ons
poi-mar
schiereck
spar
spar
Sperwer
SRV
top
Unie
Veluwe
Vezo
Weco
zelfbediening
Zijlstra
Zijlstra
Zijlstra
Zijlstra

zw,rd
rd,zw
rd,bl
gr,zw
ge,rd
gr,or
rd,zw
gr,rd
rd,l-gr
rd,gr
zw,wi
rd,ge
rd,zw
zw,rd
zw,wi
rd,zw
rd,zw
rd,zw
rd,zw
gr,rd
rd,zw

vak rechts is zwart ipv rood
kleiner 73x55 Geen "ned. fabrikaat" onder "lucifers"
kleiner 73x64 ipv 82x64 (tekst 'Betere kruidenier')

mat
'Hoog geprezen enz.' 54x35 (snijmaat 56x52)
hoogte 75 ipv 77
sparreboom, ned. fabrikaat, schuine streep N halverwege, R van fabri
kleine spar met vlammen Kleur verschil niet duidelijk met S63 (lichtvogel afgebeeld, tekst 'echte holl. Lucifers' 82x64 ipv 77x64
sticker 8 710417 450405. Grote cijfers. Snijmaat 49x30
Mat kleiner (57x55) als T07D
K1486 boven het woord 'lucifers'
licht-geel papier "1 Veluwe penning"
sticker 1066 2526 daaronder 0315-4884
maat 70x64. Als w120 met maat 76x61. nu is de onderste regel 61 lan
geen dame alleen tekst.
afbeelding: 3 lucifers. Meer ruimte tussen de twee tekst regels.
afbeelding: 3 lucifers. druknummer K1486
afbeelding: vrouw met kopje. F en de E niet strak maar ongelijke horiz
afbeelding: schip. PE is 78x63. bovenste golf aan de zijkant is groter (d

Wikkels (BX3 en BX5)

eerste kolommen zijn conform kruideniers catalogus
A26
wi Aldi
bl
smal strijkvlak symbool links van Aldi Is voor DE's gebruikt
b03a wi basis markt
or,zw
smal strijkvlak "leef er goed van"
b06b wi basis markt
or,zw
breed raster strijkvlak (niet tot de zijrand). Blauwe achterzijde. "leef
b06c wi basis markt
ge,zw
als B6 met ander strijkvlak. (egaal zwart) "laagste prijs"
b06d wi basis markt
or,zw
als B6C op helder wit papier "laagste prijs"
b38
wi boer de
or,bl
smal strijkvlak. Boer staat naast de tekst
b55F wi boni
bl,ge
"discount supermarkt" breed honingraat strijkvlak, geen cliche numm
b72b wi broek vd Dirk
veelkl
"Dirk vd broek pakt uit"
c03a
wi C1000
rd,zw
"c1000 voordeelmarkt" op beide vlakken. BX5: geen barcode en geen
C03K wi C1000
rd,gr
C1000 in groene achtergrond. Geen cliche nummer.
C03M wi C1000
bl,rd,wi
alleen 'c1000'staat in rode veld. Strijkvlak met links boven 1/4 honing
c12B wi centra
gro,bl
"vers kruidenier" voor en achterkant met afbeelding. BX5 formaat (ve
cxxx
wi c1000
rd,zw
normaal formaat met meerder types strijkvakken
d06
wi dagmarkt
gr,or
staand, breed raster strijkvlak (verbeteren)
d07c wi dagmarkt
gr,or
liggend, achterzijde oranje tot aan de rand, egaal? Strijkvlak (BX4)
d07d wi dagmarkt
gr,or
liggend, achterzijde oranje met witte zijrand, egaal? strijkvlak (BX4)
D16-2 wi Digros
veelkl
"50 jaar" met een boodschappen mand
e038 wi edah
gr,zw
! Heeft een spitse punt. BX3 met de tekst 'edah' bovenaan (rechtop) n
e077A wi emha
bl,ge,rd,zw cliche 5758
e077B wi emha
bl,ge,rd,zw geen cliche 5758
e079b wi em-te
gr,rd
cliche 2453, brede honingraat,
'liberty shop'
e079c wi em-te
gr,rd
geen cliche 2453, brede honingraat,
'liberty shop'
g29b wi grosmarkt
br,or,bl
honingraat, geen cliche 2431
g29c
wi grosmarkt
br,or,bl
honingraat, cliche 2431
g29d wi grosmarkt
br,or,bl
raster, geen clichenr.
g29e wi grosmarkt
br,or,bl
Raster strijkvlak, cliche 2431
g34c
wi gruma
rd,bl
gruma houdt 't vers ………' geen clichenummer 3870
g34d wi gruma
rd,bl
gruma houdt 't vers ………' met clichenummer 3870
h066 wi Hermans Jac
ge,rd
'wees maar blij …….prijsslag' MAT, raster (verbeteren mat is moeilij
h171a wi albert Heijn
bl,bl
staand, smal raster strijkvlak. Tekst lucifers.
h171i wi albert Heijn
bl,bl
staand, breed honingraat strijkvlak. Tekst lucifers. Cliche 1512 (verbet
h171j wi albert Heijn
bl,bl
H171i zonder cliche nummer
h175i wi albert Heijn
bl
raster strijkvlak cliche 1512 (verbeteren)
h175j wi albert Heijn
bl
raster strijkvlak geen cliche 1512
j16a
wi jb markt
(or),gr,zw bx5 formaat
j33
wi de jong
gr,zw
breed honingraat strijkvlak, cliche 2427
j35
wi de jong
gr,zw
smal honingraat, geen cliche 2427, afbeelding staat nu op het onderst
L13x
wi jan linders
rd,wi
'jan linders' rode vlakken smal raster. Het rood op de achterzijde is ie
p19h wi poi-mar
gr,or
honingraat zonder cliche nr
p19i
wi poi-mar
gr,or
'Hoog geprezen enz.' smal honing raster cliche 4877
p19J
wi poi-mar
gr,or
'Hoog geprezen enz.' smal honing raster geen cliche 4877
p27c wi primarkt
ge,rd,zw
cliche 3726 'primarkt lucifers' honing raster strijkvlak met cliche num
p27d wi primarkt
ge,rd,zw
cliche 3726 'primarkt lucifers' honing raster strijkvlak geen cliche num
s001b wi sanders
gr,rd,zw
hh-tas met tekst S en omgekeerde S en Sanders: clichenr 3922

t07f
t19
t21
v064e
V084
w036A

wi
wi
wi
wi
wi
wi

top
torro
Torro
Vezo
Vivo
F. vd Werff
Joep Gielen

rd,ge,zw
ge,rd
or,rd
bl,zw
gr,ge
rd,zw

blauwe achterzijde, zonder cliche nr 4083, breed honingraat, kleur str
geheel gele ag, zw balkjes achterzijde, smallere strijkvlak (9 ipv 10mm
op voorkant de stier + 'Torro' achterzijde egaal kleur
smal honingraat 'geen dag zonder ……' geen clichenr 4873
3 lucifers boven de tekst "vivo" Mat (verbeteren?)
or achterkant smal strijkvlak, afbeelding: twee snijdende lijnen met 1
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