
Geboortekaartje

Super leuk dat je/jullie een design van Liefs Jansje hebt/hebben 
gekozen! 

Om te zorgen dat het kaartje helemaal compleet is en nog extra 
naar jullie smaak te maken, hebben wij dit formulier in het leven 
geroepen!

Oke daar gaan we!

1. Welk geboortekaartje heb je/jullie gekozen?
Naam kaartje:

2. Vul de volgende gegevens in.

Naam baby(s):

Geboortedatum:

Geboortetijd:

Geboortegewicht:

Lengte van de baby(s):

Naam ouder(s):

Adres ouder(s):

EXTRA OPTIES
 
 Telefoonnummer:

 Emailadress:

 Rusttijd:

3. Willen jullie nog een tekstje op het kaartje? Tekstjes kunnen 
maximaal uit 20 woorden bestaan indien het ontwerp het natuurlijk 
toelaat;) P.S. Streep door wat niet van toepassing is.
Tekst voorkant/achterkant:



4. Op wat voor een papiersoort zullen wij het kaartje laten 
drukken?

 Glad papier (kies je voor foliedruk? dan wordt het sowieso   
 glad papier)
 
 Relief papier (dit hebben onze wenskaarten ook)

5. Willen jullie graag de naam (en evt andere tekst) in foliedruk? 

Let op! Hier zijn extra kosten aan verbonden en de droogtijd kan 
soms wel oplopen tot 7 dagen. Willen jullie dit toch graag, geen 
probleem, vink dan aan wat jullie willen en vertel ons om welke 
tekst het precies gaat.

 
 Nee, bedankt

 Ja, gouddruk

 Ja, zilverdruk

 Ja, bronsdruk

Om welke tekst gaat het?

6. Hoeveel kaartjes zouden jullie willen?

Aantal:

P.S. Mochten jullie het kaartje met de contour van een kindje/ 
huisdier gekozen hebben, stuur ons dan een duidelijke foto mee!

Wij gaan aan de slag om het ontwerp perfect te maken voor je/
jullie kindje(s).We zullen jullie het eindresultaat per mail toe 
sturen. Als je/jullie blij zijn sturen we het final ontwerp door 
naar de drukkerij. Is het ontwerp akkoord voor 14:00 op een 
werkdag,dan hebben jullie de kaarten de volgende dag al in huis! 
(behalve de foliedruk natuurlijk) Vergeet niet om er 
enveloppen bij te shoppen ;) Bij onze enveloppen zitten mooie 
sluitstickers inbegrepen.


