Geboortekaartjes
KAARTJE UIT DE COLLECTIE
Alle kaarten uit de collectie kunnen gratis aangepast worden met jullie tekst.
Je ontvangt een gratis digitale proefdruk waar je feedback op kan geven.
Kostprijs 140,00€ + prijs drukwerk

UNIEK KAARTJE OP MAAT
Wil je een uniek ontwerp volledig op maat? Dan luisteren we graag naar je idee! Inclusief
3 ontwerprondes en een gratis digitale proefdruk.
Kostprijs 295,00€ + prijs drukwerk

Mogelijke formaten
Enkel of gevouwen
A6 (105x148mm)

Vierkant (135x135mm)

US (99x210mm)

Papiersoort
Een bijzonder moment verdient een bijzondere papiersoort.
We werken met De Schavuiterij graag met Texture Vergé. Het heeft een klassieke fijne
lijnenstructuur. Het houtvrije papier van 300 gr voelt prettig aan dankzij de aanwezigheid van
een vleugje katoen. De kleur is gebroken wit.
Een andere papiersoort kan natuurlijk ook!
Enkele voorbeelden:
Tintoretto Gesso (350gr en licht gebroken wit) en Linnenpersing (280gr en zuiver wit) .
Zo zie je niet alleen mooi papier, maar voelt het ook als een hoogwaardig stukje drukwerk!
Wil je meer het postkaart-gevoel? Dan werken we met Sulfaatkarton.
Met een gladde voorkant en een ruwe achterkant.
Een bruiner ‘karton-achtig’ kaartje? De papiersoort met typisch bruine kleur en structuur
geeft een unieke uitstraling.
Op zoek naar folieopdruk (bvb koper), andere kleuren of texturen? We zoeken het graag uit!
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Drukkosten
Deze kosten zijn gebaseerd op de papiersoort Texture Vergé. De prijzen liggen niet ver uit
elkaar, maar we maken graag een offerte wanneer je liever met een andere papiersoort aan de
slag gaat.
Wl je zelf met een drukker naar keuze werken? Kan zeker, dan leveren we je het bestand
drukklaar aan.
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Werk verder af
Op zoek naar babyborreluitnodigingen, cadeautjes, buttons of stickers?
Dit kan je bij ons laten ontwerpen en drukken.
Op die manier zorgen wij voor de extraatjes die perfect bij jullie kaartje passen.
BABYBORRELKAARTJES – In de stijl van je kaart
Deze kaartjes kan je bij in de enveloppe toevoegen. Zo kies je makkelijk wie deze uitnodiging
ontvangt. Het ontwerp is gratis.
Dit drukken we standaard enkelzijdig, meestal op hetzelfde papier als de geboortekaart.
Voor deze babyborrelkaartjes (9 x 6cm) vragen we €1,00/stuk en dit vanaf 50 stuks.
Optie groeipapier: wil je jouw babyborreluitnodiging op groeipapier laten drukken? Dat kan!
Voor deze babyborrelkaartjes (9 x 6cm) vragen we €1,60/stuk en dit vanaf 50 stuks.

SLUITSTICKERS – In de stijl van je kaart
Sluit je enveloppe mooi af met een toffe sticker in de stijl van het kaartje.
De stickers zijn rond (4cm). Het ontwerp is gratis.
Drukkosten
150 stuks
100 stuks
50 stuks

€ 58
€ 45
€ 30

ENVELOPPEN
Type Kraft – bruine enveloppen met een natuurlijke uitstraling
Voor kaartje A6
Gerecycleerde Enveloppen, naturel
Voor kaartje US
Gerecycleerde Enveloppen, naturel
Voor kaartje vierkant Nootbruin

50 stuks
50 stuks
50 stuks

15€
20€
30€

Type Groeipapier – deze enveloppen gaan niet de vuilbak in, maar kan je planten!
De enveloppen zijn gemaakt van handgeschept groeipapier (bloemenmix) zonder plakrand
Voor kaartje A6
Voor kaartje US
Voor kaartje vierkant
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50 stuks
50 stuks
50 stuks

75€
75€
75€

Geef je graag nog wat cadeau?
BUTTONS & MAGNETEN – 2 soorten
De flesopener/magneet in stijl van de kaart (56mm)
Het ontwerp is gratis. Voor de flessenopener/magneet vragen we €1,50/stuk en dit vanaf 25
stuks.
De magneet in stijl van de kaart (56mm)
Het ontwerp is gratis. Voor de buttons vragen we €1,00/stuk en dit vanaf 25 stuks.
De opspeldbutton in stijl van de kaart (56mm)
Het ontwerp is gratis. Voor de buttons vragen we €1,00/stuk en dit vanaf 25 stuks.

NAAMSTICKERS – In stijl van de kaart
Deze grotere stickers kan je gebruiken om je geboortecadeautjes mee te personaliseren (zakjes,
doosjes, bellenblaas, …). Het ontwerp is gratis. We rekenen enkel de drukkosten.
Drukkosten
48 stuks
96 stuks
144 stuks
192 stuks
240 stuks

€30
€40
€55
€70
€85

NAAMKAARTJES – In stijl van de kaart
Deze kaartjes zijn volledig in de stijl van jouw kaart. Je kan ze gebruiken om cadeutjes te
personaliseren (door ze bvb te nieten aan een bruin kraftzakje dat je zelf kan opvullen met
lekkers).
Het ontwerp is gratis.
Dit drukken we standaard enkelzijdig op stevig papier.
Voor deze naamkaartjes (9 x 6cm) vragen we €1,00/stuk en dit vanaf 50 stuks.

ZAKJES
Type ‘Kraft’ – bruine zakjes met een natuurlijke uitstraling
Papieren zakjes
Papieren zakjes

10x16 cm bruin
10x16 cm bruin
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50 stuks
100 stuks

12€
24€

