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* Is het project privé, is er geheimhoudingsplicht, dan is het mogelijk om één van de machines af te huren voor privé 

gebruik. Per blok van een half uur kan een machine gereserveerd worden voor €25,-Deze kosten zijn bovenop de kosten 

voor het gebruik van de machine en de materialen.  

 

De diverse machines in het FabLab zijn af te huren voor zowel persoonlijk als zakelijk gebruik. We werken open 

source en delen onze kennis. Dat wat gemaakt wordt en de kennis die wordt opgedaan in het FabLab mag dus 

door het FabLab gedeeld worden met andere FabLab gebruikers *.  

Afhankelijk van de kennis en ervaring van de gebruiker is er begeleiding bij de machines nodig. Het is ook 

mogelijk dat een FabLab medewerker het product maakt. Vooraf maken we een inschatting van de tijd die 

nodig is.  

Op dit moment is het mogelijk om de 3D printers en lasersnijders uit het FabLab te gebruiken.  

Materialen 3D printers 
Van het materiaal PLA hebben we diverse kleuren. Vraag naar het actuele aanbod. 

Materialen Lasersnijders 
In de lasersnijders is het mogelijk gebruik te maken van eigen materiaal. Zoals hout, leer, karton en plexiglas. 

Niet elk materiaal kan gelaserd worden i.v.m. het vrijkomen van giftige stoffen tijdens het branden.  

Bij eigen materiaal zal er eerst getest moeten worden met de instellingen van de laser. Voor onderstaande 

materialen kunnen we graveer en snij instellingen aanleveren.  

 Prusa I3  Ultimaker Lasersnijder 

Begeleiding per 15 minuten € 13,50 € 13,50 € 13,50 
Opstartkosten € 5, - € 5, - € 5, - 
Gebruik machine n.v.t. n.v.t. € 0,50 per minuut 

Materiaal  

PLA (standaard) € 0,25 per gram € 0,25 per gram - 
PLA (glitter/satijn) € 0,30 per gram € 0,30 per gram - 
Nylon - € 0, 50 per gram - 
ABS - € 0,30 per gram - 
PVA (oplosbaar ondersteuning) - € 0,55 per gram - 
PetG - € 0,30 per gram - 

Russisch Berken B/BB kwaliteit 
– 3mm – 30 bij 50 cm 

- - € 1,75 

Interplex Populieren  B/BB 
kwaliteit – 4mm – 30 bij 50 cm 

- - € 2,20 

Interplex Populieren  B/BB 
kwaliteit – 4mm – 90 bij 125 cm 

- - € 15,- 

Gekleurd karton/stevig papier 
160 gram/m2  A4 per vel 

- - € 0,10 

Plexiglas gegoten glashelder 
3mm – 30 bij 40 cm 

- - € 4,55 

Plexiglas gegoten glashelder 
3mm – 120 bij 60 cm 

- - € 22,25 
 

Plexiglas gegoten glashelder 
3mm – 120 bij 60 cm 

- - € 29,35 

* FabLab Coevorden is niet BTW plichtig.  
** Jongeren tot 18 jaar krijgen 20% korting op bovenstaande prijzen. 

 


