
R i c h t p r i j z e n
g e b o o r t e k a a r t j e s



Welkom
First  th ings f i rst ! 
Een welgemeende prof ic iat  met jouw zwangerschap!
Heel  f i jn  dat  ju l l ie  aan ons denken voor het  geboortedrukwerk van ju l l ie  k indje. 
In  deze gids geven we een overzicht  van de pr i jzen voor geboortekaart jes. 



Kwaliteit
We kiezen zorgvuldig onze leveranciers ui t ,  waardoor 
we met trots kunnen zeggen dat  we voor de vol le  100% 
achter  é lk  product staan dat  we aanbieden. 

Voor het  geboortedrukwerk hebben we een jarenlange 
en stééngoede samenwerking met een kwal i tat ieve 
drukker i j .  Zodat ju l l ie  én wi j  erop kunnen vertrouwen dat 
het  drukwerk van de kaart jes in  orde zal  z i jn .

Ook voor onszelf  leggen we de lat  hoog. 
We maken al le  ontwerpen en i l lustrat ies binnenshuis en 
v inden het  belangr i jk  om vernieuwend te bl i jven. 
Géén aangekochte ontwerpen of  i l lustrat ies dus,  maar 
al lemaal  gecreëerd door onze eigen handen. 
En daar z i jn  we terecht  trots op! 



Kaartjes
We hebben 3 ontwerppakketten ter  beschikking zodat je 
kan k i jken wat voor jouw budget het  meest  geschikt  is . 

Pakket S:  75,-
Laat je  kaart je  tekstueel  personal iseren zonder layout 
aanpassingen.    
Inclusief  1 correct ieronde na het  eerste ontwerp.    
Inclusief  een GRATIS papieren proefdruk.

Pakket M: 140,-
Laat je  kaart je  personal iseren met mogel i jke  
aanpassingen aan formaat ,  layout ,  letter type en k leuren. 
Inclusief  3 correct ierondes na ontvangst  eerste ontwerp. 
Inclusief  een GRATIS papieren proefdruk. 

Pakket L:  280,-
Een vol ledig nieuw ontwerp op maat ,  geheel  volgens 
jouw wensen.  We gaan aan de s lag met jouw ideeën 
en ontwerpen een geboortekaart je  in  onze tekenst i j l .  
Hier  z i jn  geen correct ierondes van toepassing maar 
werken we met een conceptschets (zwart-wit)  d ie  eerst 
goedgekeurd wordt  door ju l l ie  a lvorens deze in k leur 
wordt  ui tgewerkt . 
Inclusief  een GRATIS papieren proefdruk. 

De ontwerppr i jzen z i jn  excl  drukkosten en enveloppen.  Op de volgende pagina’s 
kan je  de papiersoorten en drukkosten beki jken. 
Pr i jzen z i jn  incl  btw.



Papiersoorten
We hebben een select ie  gemaakt van papiersoorten 
waar wi j  zel f  fan van z i jn !  Zo z i jn  we zeker  dat  jouw 
kaart jes een mooi  gedrukt  resultaat  vormen!  Er  z i jn  heel 
wat opt ies mogel i jk ,  en e lke opt ie  heeft  z i jn  pr i js .  We 
proberen het  zo duidel i jk  mogel i jk  op te sommen.

DCP
Het DCP-papier  is  een gladgestreken papier  van 350g. 
Het  glanst  een beet je  in  het  l icht  en is  spierwit  (= goede 
basis voor a l le  k leuren) . 

DCP + Digitale fol ie
Een naam of  e lementje op een witte achtergrond kan op 
DCP papier  met digi ta le  fol ie  toegepast  worden.  Dat  is 
een iets budgetvr iendel i jkere manier  om een fol ie  toe 
te passen op een kaart je .  Let  wel ,  de fol ie  is  h ier  n iet 
ingedrukt  in  de kaart . 

Cocoon
Een papiersoort  dat  samengesteld werd uit  gerecycleerd 
papier,  met een subt ie le  korrel  en textuur.  Je kan 
sporadisch wat vezels tegenkomen van andere k leuren 
en het  heeft  een iets gr i jzere look dan het  DCP-papier. 
Het  laat  minimal ist ische ontwerpen of  ontwerpen met 
een kartonlook mooi  tot  hun recht  komen. 

Matte laminatie 
Aan beide z i jden van de kaart  wordt  er  na het  drukken 
een melkfol ie  geperst .  Dit  zorgt  ervoor dat  de k leuren 
in het  a lgemeen iets zachter  zul len z i jn .  Het  kaart je 
kr i jgt  h ierdoor een matte ui tstral ing.  Deze afwerking 
wordt  vaak aangeraden bi j  ontwerpen met donkere 
achtergrond,  omdat het  volv lakken mooi  egal iseert .



Superbrut 300
Superbrut  300g is  één van onze favor ieten!  Het  heeft 
een mooie korrel  en textuur ;  subt ie l  maar wel  aanwezig. 
De meesten van onze ontwerpen komen er  heel  mooi  op 
uit . 

Superbrut 600
Als je  op zoek bent  naar een écht  stevige en betaalbare 
kaart ,  raden we deze papiersoort  aan.  Het  is  een dikker 
papier  van +-400gr,  maar heeft  een extra opdikking 
waardoor het  nog steviger  aanvoelt .  Door z i jn  ruwere 
ui tstral ing voelt  het  papier  ook ambachtel i jk  aan en 
komen veel  van onze ontwerpen mooi  tot  hun recht .

Bagasse
Het is  een ongestreken,  mi l ieuvr iendel i jk  natuurpapier. 
De vezels z i jn  namel i jk  voor 100% afkomstig van 
restproducten van éénjar ige planten,  waardoor het 
vol ledig TREE-FREE is .  De planten die gebruikt  worden 
z i jn  suikerr iet ,  l innen en hennep.  Er  kwam dus geen enkele 
boom aan te pas!  Ideaal  papier  a ls  je  een ecologisch en 
duurzaam papier  wenst . 

Crush 
Hetzelfde papier  a ls  onze doosjes “eco maïs” .  Een 
pracht ig papier  met een subt ie le  spikkel  er in verwerkt . 
Dit  is  heel  mooi  a ls  je  kaart je  echt  een eco-uitstral ing 
mag hebben.  Maar let  op;  n iet  te  k iezen bi j  een vol 
v lak k leur.  Wel  ideaal  in  combinat ie  met een i l lustrat ie .  
CRUSH is  een or ig ineel ,  creat ief  en ecologisch 
verantwoord gamma, samengesteld ui t  55% nieuwe FSC® 
vezel ,  30% gerecycleerde vezel  en 15% ‘ander ’  organisch 
mater iaal .  Bi j  de product ie  van CRUSH wordt  bovendien 
gebruik gemaakt van 100% groene hernieuwbare energie. 
Een top ecologische keuze dus!

Foliedruk
Op al le  papiersoorten is  een fol iedruk opt ioneel  mogel i jk . 
We geven zelf  de voorkeur aan “the real  deal” ,  z i jnde een 
tradit ionele fol iedruk.  Afhankel i jk  van de dikte van jouw 
papier,  kr i jg  je  een l ichte indruk waar de fol ie  geperst 
wordt . 

Een budgetvr iendel i jker  a l ternat ief  voor de tradit ionele 
fol iedruk is  de digi ta le  fol iedruk.  Deze kan uits lui tend op 
het  DCP-papier  toegepast  worden,  omdat de ondergrond 
vol ledig glad dient  te  z i jn .  Papieren met textuur of  l ichte 
korrel  val len hiervoor dus uit  de boot . 



Regular
Drukpr i jzen voor kaart jes met standaard druk



Drukprijzen

We geven r ichtpr i jzen mee voor het  drukken van de kaart jes.  Een ander 
aantal  kaart jes dan hieronder weergegeven is  dus zeker  mogel i jk .    
 
! !  TIP We raden aan om een t iental  kaart jes als  reserve te voorzien. 
Als je  nadien slechts een laag aantal  kaart jes extra wi l  bestel len komt 
dit  érg duur ui t  (omwil le  van hoge opstartkosten bi j  de drukker) . 

De levertermijn erbi j  vermeld is  a l t i jd  onder voorwaarden!  

levertermijn :
1 werkdag ophaal-  of  verzendklaar

75 st

166,-

177,-

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

11 x 17,5cm

100 st

172,-

186,-

150 st

183,-

205,-

200 st

195,-

224,-

DCP / cocoon /  superbrut 300

Standaard drukwerk •  Al  onze formaten z i jn  genormal iseerd (= 1 postzegel) .
Pr i jzen z i jn  incl  btw.

STANDAARD DRUK



75 st

75 st

208,-

168,-

225,-

178,-

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

11 x 17,5cm

11 x 17,5cm

100 st

100 st

221,-

174,-

248,-

187,-

150 st

150 st

248,-

187,-

288,-

206,-

200 st

200 st

275,-

200,-

328,-

225,-

Matte laminatie

Crush /  Superbrut 600

Standaard drukwerk •  Al  onze formaten z i jn  genormal iseerd (= 1 postzegel) .
Pr i jzen z i jn  incl  btw.

levertermijn :
1-2 werkdag(en)  ophaal-  of  verzendklaar

levertermijn :
1 werkdag ophaal-  of  verzendklaar

levertermijn :
1 werkdag ophaal-  of  verzendklaar

75 st

174,-

185,-

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

11 x 17,5cm

100 st

181,-

196,-

150 st

197,-

218,-

200 st

212,-

241,-

Bagasse



Folie
Drukpr i jzen voor kaart jes met fol ie



Drukprijzen
Als je  k iest  voor een bl inkend element op je  kaart ,  raden we aan om voor the 
real  deal  te  gaan.  Dat  geeft  te lkens het  mooiste resultaat ,  zeker  in  combinat ie 
met een mooi ,  stevig papier  zoals Superbrut  600. 

Een digi ta le  fol ie  is  budgetvr iendel i jker,  maar ui ts lui tend mogel i jk  op het 
DCP-papier  (op een witte achtergrond) of  in  combinat ie  met matte laminat ie 
( fo l ie  op een gekleurde achtergrond).

De pr i jzen hieronder z i jn  voor fol ie  langs 1 kant .  Wi l  je  toch op beide kanten 
een fol ie ,  dan bezorgen we jou hiervoor de meerpr i js .

Note:  Omwil le  van hoge drukkosten is  het  n iet  mogel i jk  om een proefdruk met 
tradit ionele fol ie  te  voorzien.  Deze worden zonder de fol ie  voorzien op het  gekozen 
papier.   B i j  de kaarten met digi ta le  fol ie  kan er  wel  een proef  voorzien worden. 

75 st

75 st

214,-

269,-

234,-

302,-

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

11 x 17,5cm

11 x 17,5cm

100 st

100 st

227,-

290,-

254,-

334,-

150 st

150 st

254,-

333,-

294,-

398,-

200 st

200 st

281,-

376,-

334,-

462,-

DCP + digitale fol ie (fol ie op witte ondergrond) 

Matte laminatie + digitale fol ie (op gekleurde achtergrond)

Fol iedruk •  Al  onze formaten z i jn  genormal iseerd (= 1 postzegel) .
Pr i jzen z i jn  incl  btw  •   levertermijnen z i jn  afhankel i jk  van uur van aanleveren

FOLIEDRUK

levertermijn :
1 werkdag (mits voorbereide druk)

levertermijn :
2 werkdagen



75 st

75 st

75 st

75 st

410,-

410,-

409,-

422,-

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

A6 (10x15cm)

Vals v ierkant  (12x13cm)

US (21x10cm)

Grote postkaart 
(11 x 17,5cm)

Grote postkaart 
(11 x 17,5cm)

Grote postkaart 
(11 x 17,5cm)

Grote postkaart 
(11 x 17,5cm)

100 st

100 st

100 st

100 st

425,-

425,-

423,-

438,-

150 st

150 st

150 st

150 st

453,-

453,-

451,-

469,-

200 st

200 st

200 st

200 st

481,-

481,-

479,-

501,-

Superbrut 600 + tradit ionele fol iedruk

Eco maïs + tradit ionele fol iedruk

Cocoon /  superbrut 300 + tradit ionele fol iedruk

Bagasse + tradit ionele fol iedruk

Fol iedruk •  Al  onze formaten z i jn  genormal iseerd (= 1 postzegel) .
Pr i jzen z i jn  incl  btw.

levertermijn :
2 werkdagen        
( indien cl ichè al  k laar  is)

levertermijn :
2 werkdagen        
( indien cl ichè al  k laar  is)

levertermijn :
2 werkdagen        
( indien cl ichè al  k laar  is)

levertermijn :
2 werkdagen        
( indien cl ichè al  k laar  is)



Extra opties

Er z i jn  heel  wat mogel i jkheden in drukwerk waarvoor 
je  b i j  ons terecht  kan.  We sommen hieronder nog een 
aantal  extra opt ies op. 

Afgeronde hoeken:  0 ,15/kaart je
Drukwissel  ( twee var ianten van een kaart je) ,  ter 
vervanging van een babyborrelkaart je :  30,-
Extra proefdruk na de eerste grat is  proef :  15,-
Extra correct ieronde:  35,-
Enveloppen:  beki jken & bestel len v ia de s i te .

Letterpress
Kleur  op snee
Fol ie  op snee
Mult i loft  3- laags met gekleurd tussenvel
Bl inddruk
. . . 

Voor deze speciale (en ambachtel i jke)  druktechnieken 
kan je  ook bi j  ons terecht .  We vragen echter  om hiervoor 
een keer  langs te komen in ons atel ier  zodat we al les 
kunnen bespreken en je  voorbeelden kunnen tonen.
  
Hou bi j  deze speciale druktechnieken ook alvast 
rekening met stevige drukkosten,  aangezien het  te lkens 
om ambachtel i jke arbeid gaat .  Dit  heeft  ook een langere 
levertermijn van het  drukwerk tot  gevolg. 



Werkwijze
Kies een kaart je  ui t  onze col lect ie  of  bespreek een kaart je  op 
maat.  (d i t  kan v ia een afspraak of  bestel l ing v ia de webshop) 
-------------------------   
Beki jk  de papiersoorten en maak je  keuze.  Wanneer je  a l les 
onl ine besteld hebt ,  sturen we jou een stalenpakket  toe.
-------------------------   
We gaan na bevest ig ing aan de s lag en werken een eerste 
ontwerp uit .  We werken volgens pakket  verder  aan het  kaart je 
tot  het  op punt staat .
-------------------------   
You’ve got  mai l !  Je kr i jgt  jouw papieren proefdruk thuis 
toegestuurd.
-------------------------   
Bestel  en betaal  eenvoudig jouw gewenste doopsuiker  en 
enveloppen onl ine in onze webshop. Omdat je ook kaart jes bi j  ons 
besteld hebt ,  ontvang je  een eenmal ige kort ingscode van 10%.  
Hulp nodig bi j  het  u i tk iezen van jouw kleuren? Vraag dan 
gerust  even onze mening!
Verder  v ind je  heel  wat inspirat ie  voor het  samenstel len van 
jouw doopsuiker  op onze instagram en blog. 
-------------------------   
We leveren de extra’s (doopsuikermater iaal  en enveloppen) op 
voorhand zodat je  kan star ten met voorbereiden .  
------------------------- 
Je ontvangt een factuur voor de kaart jes en prakt ische info 
wat je  mag doen na de geboorte.
-------------------------  
SPANNEND! Wi j  b l i jven stand-by en j i j  kan st i laan afte l len naar 
de grote dag!
-------------------------  
Hoera,  jouw kindje is  geboren!  Alvast  een dikke prof ic iat ! 
Je mag ons een sms’ je  sturen met de geboortegegevens.  Ons 
te lefoonnumer v ind je  terug in het  laatste mai l t je  dat  je  van 
ons ontvangen hebt .  Wi j  zorgen dat  de kaart jes in  druk kunnen 
gaan en houden je  verder  op de hoogte.



Weetjes

ONS LOGO OP DE KAARTJES
We zetten ons logo steeds op een subt ie le  manier  op 
onze kaart jes.   Dit  doen we omdat al le  kaart jes door 
onszelf  gemaakt werden én we daar ook best  t rots op 
(mogen) z i jn . 
Bovendien merken we dat  k lanten vaak v ia v ia bi j  ons 
terecht  komen en is  het  f i jn  dat  we op die manier  een 
groter  bereik  kr i jgen.  Want hoe meer bereik ,  hoe langer 
wi j  kunnen bl i jven doorgaan met onze passie :  n ieuwe 
kindjes op een pracht ige manier  verwelkomen op onze 
wereld. 

Vind je  het  toch wat te  opval lend? We denken graag met 
je  mee om het  op een andere locat ie  of  in  een andere 
k leur  te  plaatsen. 

GEBOORTEKAARTJES OPHALEN OF VERZENDEN
We werken samen met een kwal i te i tsvol le  drukker i j  in 
Aarschot.  Je kan ervoor k iezen om de kaart jes hier  zel f 
op te gaan halen (nadat je  van ons ber icht  kreeg) .  Dit 
is  de snelste manier  om in het  bezit  te  komen van de 
kaart jes. 

De kaart jes kunnen ook in pakket  verzonden worden, 
maar dan moet je  een éxtra werkdag te l len bovenop 
de drukt i jd .  Verzending van de geboortekaart jes 
ver loopt v ia bpost  en kost  9,95,- .  We verzenden met 
garant ie lever ing,  waardoor het  pakket  met de kaart jes 
de volgende werkdag geleverd zouden moeten worden 
op het  opgegeven adres.  Let  wel :  er  d ient  iemand thuis 
te  z i jn  om het  pakket  in  ontvangst  te  nemen. 

In het  weekend drukken we niet  en wordt  er  ook niet 
verzonden of  geleverd. 



Doopsuiker
Wij leveren, jij knutselt!

We kunnen het  niet  genoeg benadrukken:  we hebben een 
uitgebreid gamma aan verpakkingen,  suikerbonen,  l int jes , 
washi ’s ,  babyborrelkaart jes en st ickers om jouw doopsuiker 
zel f  samen te stel len.  Onder het  motto “wi j  leveren,  j i j  knutselt ! ”  
 
Wi j  z i jn  enorme fan van i tems die een zo k le in mogel i jke 
ecologische voetafdruk hebben:  kartonnen doosjes,  een 
naamstempel ,  g lazen pot jes ,  stoffen zakjes , . . .  Ons aanbod 
hier in is  dan ook mooi  u i tgebreid. 

Vind je  onl ine je  weg niet  zo in het  doopsuikerbos? Kom gerust 
nog eens langs in ons atel ier  voor inspirat ie  op te doen. 
Afspraak --> https://calendly.com/fest lab



Ontdek ons uitgebreid
aanbod in de webshop


