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Hieronder een woordje uitleg hoe wij werken en eventuele prijzen.
(Alle prijzen zijn incl. BTW)
 
1. GEBOORTEKAART

Voor een ontwerp op maat hebben wij 4 basistarieven:

Small // € 150,-
Is een eenvoudig kaartje
met een lettertype naar keuze,
zonder meer.

Large // € 250,-
Is een kaartje die meer teken/
ontwerpwerk heeft met een strakke 
achtergrond.

Medium // € 200,-
Is een kaartje met een gekozen lettertype met 
een abstracte afbeelding of teken.

Extra large // € 300,-
Is een volledig figuratief kaartje.

Babyborrelkaartje // € 25,-
Deze wordt in dezelfde stijl ontworpen zoals van het geboortekaartje.

Bij ieder ontwerp zijn er 3 aanpassingsrondes. In de eerste ronde krijg je 2 à 3 voorstellen waaruit jullie kunnen kiezen, 
daarna kunnen er nog 2 aanpassingen gebeuren. 
Per extra aanpassingsronde vragen we € 25 extra. Maar meestal zijn 3 aanpassingsrondes meer dan genoeg. 
Wanneer je een ontwerp bij ons laat maken en drukken, bezorgen wij gratis alles bij jullie in alle ziekenhuizen
van West-Vlaanderen. Woon je verder? Dan bekijken we het aantal km.
Dit zorgt ervoor dat jullie meer tijd hebben bij de eerste momenten van jullie kleine spruit.
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2. DRUKWERK

De prijzen van het drukwerk kunnen wij niet met precisie geven, ze variëren tussen € 1,50 - € 4,50. Het hangt af welk papier, 
afwerking (foliedruk, letterpress, gespoten randen, verlijming etc…), grootte en welk ontwerp je hebt. Pas wanneer we het 
ontwerp en de aantallen hebben, kunnen wij offerte geven voor het drukwerk. Wij werken ook met stapelprijzen, hoe meer 
kaartjes je bestelt, hoe goedkoper per kaartje. Wij drukken de meeste kaartjes inhuis, dus kunnen wij ook in het weekend 
drukken en leveren. 
 
Kaartjes met specialere afwerking (letterpress, gespoten randen, foliedruk, blinddruk) gaan naar een drukker die daarin 
gespecialiseerd is. De levertijd varieert tussen 2 à 3 werkdagen maximum. Weekend en feestdagen wordt er niet gedrukt.
 
Heb je zelf een drukker? Wanneer het ontwerp klaar is, leveren wij jullie de bestanden aan zoals het hoort. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het eindresultaat van het geboortekaartje.

Heb je zelf al een ontwerp? Dan kunnen wij deze ook drukken. Samen zoeken wij dan naar het gepaste papier. Je krijgt dan 
uiteraard een proefdruk. Indien deze niet volgens de normen aangeleverd wordt, rekenen wij een pre-presskost aan van € 25. 
Zo ben je zeker dat jouw geboortekaartje er piekfijn uit zal zien en er achteraf geen verrassingen zullen zijn. 

3. STICKERS / SNIJLETTERS/ BUTTONS / LABELS

Ronde basic sticker 30mm  € 8,40 per vel (24 stickers per vel)  
Ronde basic sticker 40mm  € 10,80 per vel (24 stickers per vel)  
Ronde basic sticker 45 mm € 12,00 per vel (24 stickers per vel)  
Ronde folie sticker 30mm  € 0,60 per stuk  
Ronde folie sticker 40mm  € 0,70 per stuk  
Ronde folie sticker 45 mm € 0,80 per stuk  
Snijletters € 0,80 per stuk  
Gepersonaliseerde button € 0,83 per stuk (minimum 40 stuks)  
Label rechthoekig/vierkant € 0,33 per stuk  
Label foliedruk € 0,48 per stuk  
Kartonnen ronde label (wit, zwart, kraft) € 0,20 per stuk  
 
Andere formaten van stickers hebben wij ook! 
 
4. VERPAKKINGEN & (alternatieve) SUIKERBONEN

Suikerbonen, snoep en verpakkingen zijn allemaal op maat, en hangt af van de geboortekaart en jullie wensen. We hebben 
diverse prijzen, zodat iedereen binnen zijn budget een pakket kan maken. Je kan kiezen om de verpakkingen, afwerkingen of 
suikerbonen bij ons te bestellen en zelf samen te stellen.
Hebben jullie er zelf niet veel tijd voor? Dan doen wij dit met plezier voor jullie. 
Om ze zelf te maken vragen wij € 1 per stuk. Vanaf 150 stuks betaal je € 0,75 per stuk.
 
Hieronder enkel voorbeelden van onze prijzen en producten:
 
Doopsuikers per kg € 14,00 - € 30,00
Kartonnen doosjes € 0,66 – € 1,00
Plexi doosjes € 0,45 – € 0,80
Bellenblazer met gepersonaliseerde sticker € 1,20
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Stoffen zakjes (katoen, fluweel) € 0,80 - 1,00
Kalkzakjes € 0,30
Glazen potjes € 1,20 – € 1,80
Glazen proefbuis € 0,80
 Zeepjes     € 1,40 - € 3,30

Doordat wij samenwerken met Vanparys en De Bock, hebben wij kleuren en formaten die je in de particulieren winkels niet 
kan vinden.
Zo kunnen we zo goed mogelijk de kleuren evenaren van jullie geboortekaartje.
Wil je het toch goedkoper? Dan kunnen we kijken voor een ander soort snoep die per kg goedkoper is voor jullie. Denk maar 
aan marshmellows, mix snoepjes, meli-melo, kettingsnoepjes enz..
Uiteraard hebben wij nog veel meer in ons gamma.
Dan kunnen we alles volledig voor jullie uitwerken, en samen onze ideeën delen.

5. ENVELOPPEN

Wij verkopen ook bijpassende, stevige enveloppen. De prijzen variëren hier van € 0,42 - € 0,50 per envelop naargelang het 
kleur en papier. 
Zie je het niet zitten om al de enveloppen met de hand te schrijven? Wij drukken ze voor jou in stijl van het geboortekaarje. Je 
krijgt van ons een vast document waar je de namen en adressen moet intypen. €0,70 per sticker. 
 
6. VOLUMELETTERS

Wil je graag de naam van jouw kleine spruit in grote letters voor bij de presentatie van de suikerbonen of om later in zijn/haar 
kamer te hangen? En dan liefst ook in het zelfde lettertype als de geboortekaart? Dit kan! Wij laten deze dan uitlaseren in 
acrylaat, dit is een soort hard plastiek. De prijzen verschillen naargelang de dikte die je wilt en de grootte.
 
7. FOPSPEENKOORDEN, SLEUTELHANGERS & LETTERS UIT TRICOTIN

Wij bieden handgemaakte fopspeenkoorden en sleutelhangers met naam, en letters uit tricotin die je kan ophangen als 
decoratie in de babykamer. 
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8. CADEAUTJES METER, PETER, OMA & OPA

Wil je de meter en peter op een originele manier verrassen? Wij kunnen samen met jullie bekijken welke cadeautjes of 
aankondigingen we op maat kunnen laten maken.

Kortom, je kan bij ons het totaalpakket krijgen maar het is ook mogelijk om alles afzonderlijk te bestellen.
Hebben wij jou kunnen overtuigen? Dan zetten wij onze agenda’s samen voor een geschikt moment voor de eerste afspraak. 
Dit kan bij ons in de studio of via een videomeeting (Zoom). Dan kunnen we meer op maat beginnen werken. 
 
Na onze eerste afspraak, krijgen jullie dan een uitgewerkte productlijst met alle passende artikelen. 
Jullie kunnen dan thuis zelf nog kiezen welke producten en afwerkingen jullie willen. Zodra jullie dit hebben beslist maken wij 
een offerte op.
Als deze goedgekeurd is, krijgen jullie een factuur. Zodra deze betaald is, zorgen wij dat alles klaar staat voor jullie spruit 
komt!
 
In bijlage vind je een lijst met vragen die wij stellen bij de eerste afspraak, zo kan je over bepaalde dingen al eens nadenken.
 
Heb je nog andere vragen? Laat het dan zeker weten. Wij wensen jullie nog een fijne zwangerschap!
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naam kindje :

mama & papa :

broef of zus :

meter & peter :

bezoekje - adres - tel :

geboortelijst :

babyrekening :

standaar formaat : A6 staand - A6 liggend - US staand -US liggend

buitenformaat ook mogelijk :

aantal geboortekaartjes (tip reken 15% extra) :

babyborrel :

aantal babyborrelkaartjes (tip reken 15% extra) :

aantal doopsuikers :

INVULFICHE GEBOORTEKAART


