
Speciale coin uitgave van het Korps 
Commandotroepen met het thema 75 jaar 

vrijheid. De KCT coin en KCT badge markeren 
de herinneringen van 75 jaar bevrijding 

Nederland en vormen samen een prachtige 
hommage en tastbare herinnering aan de 

Nederlandse commando's van het eerste uur 
die hebben deelgenomen, vanaf 1944, aan de 

bevrijding van Nederland. 

Specificaties coin:
Oplage 250 coins
Jaar 2020
Diameter 50 mm
Dikte coin 3,2 mm
Voorzijde coin:
commando dolk 
met tekst Korps 
Commandotroepen 
en 75 jaar vrijheid
Achterzijde coin:
commando dolk 
met tekst 
wapenfeiten KCT
Artikelnr: 700-75
Prijs € 22,50 
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 75 jaar vrijheid coin
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Wat we gemeen hebben? We hebben in het verleden allemaal bij Defensie gewerkt. Onze pijlers? We 
geloven in een uitstekende klantenservice,  kennis van zaken en kwaliteitsproducten. Dat onze klanten en 
opdrachtgevers tevreden moeten zijn, spreekt voor zich. Dit doen wij door deskundigheid te leveren, de 
beste spullen aan te bieden en eenvoudig bereikbaar te zijn. Daarnaast zijn we zeer gecommitteerd aan het 
nakomen van onze afspraken en opdrachten tot een goed resultaat neer te zetten. 

Onze opdrachtgevers trekken graag samen met ons op en beoordelen onze service en producten met een 
9,6. Het ondersteunen van onze  opdrachtgevers in producten, in ontwerpen en service geeft ons energie! 
Onze inzet is heel simpel; verwachtingen overtreffen bij onze opdrachtgevers en klanten.

DJS Products is partner van de Commandostichting en beheert de officiele Commando-Toko. De 
Commando-Toko ontwerpt, produceert en verkoopt namens De Commandostichting, Korps 
Commandotroepen artikelen die alleen bij de officiële Commando-Toko webshop zijn te bestellen. We 
produceren en leveren unieke en speciale producten voor het Korps Commandotroepen, De 
Commandostichting, de Commandoverenigingen, de commandogemeenschap en voor meerdere onderdelen 
van Defensie. 
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