
COLLECTIE
KAARTJES



WOEHOE A MINI YOU
ON THE WAY!

Hi mommy's & daddy's to be!

Eerst en vooral proficiat met jullie
kleintje dat onderweg is. De zoektocht
naar een geschikt geboortekaartje &
doopsuiker kan beginnen.

Bij Moments That Matter kan je
enerzijds kiezen voor kaartjes op maat
maar ook voor collectiekaartjes.

In deze brochure geef ik jullie graag wat
meer uitleg over de mogelijkheden van
collectiekaartjes. Heb je nadien nog
vragen of wil je graag een vrijblijvend
kennismakingsgeprek inplannen? Stuur
me gerust een mailtje
charlotte@momentsthatmatter.be 



Een collectiekaartje is een reeds ontworpen geboortekaartje.

Enkel onderstaande zaken kunnen aangepast worden:

- Naam & gegevens

- Kleur van het lettertype

- Druktechniek en papier is vrij te kiezen. Je kan dus kiezen

voor goudfolie, velvet papier,.... (let op: dit is niet bij ieder

kaartje mogelijk)

Wens je toch graag een wijziging aan het ontwerp van een

collectiekaartje? Dat is uiteraard mogelijk maar dan wordt er

een meerprijs aangerekend. 

P.S: Om toch wat exclusiviteit te bieden, kan elk

collectiekaartje maar maximaal 4x gebruikt worden.

WAT IS EEN
COLLECTIEKAARTJE? 



Voor het ontwerp van jullie geboortekaartje bezorgen jullie

mij onderstaande informatie:

- Naam baby

- Geslacht baby

- Uitgerekende datum

- Naam mama en papa

- Telefoonnummer mama en papa

- Adres

- Meter(s)/Peter(s)

- Geboortelijst

- Pamperrekening

- Aantal benodigde kaartjes

WERKWIJZE 

ONTWERP



Wanneer het kaartje volledig klaar is, vraag ik jullie

goedkeuring voor druk. Belangrijk, eens goedkeuring

gegeven, kan er niets meer aangepast worden aan het

ontwerp of aantal. 

 

WERKWIJZE 

ONTWERP
 



Ik werk samen met enkele drukkerijen en zorg voor alle

communicatie met de drukker zodat jullie hier volledig van

ontzorgd worden.  

Bij de geboorte sturen jullie mij een berichtje met de datum,

het gewicht en lengte van jullie nieuwe spruit. Ik geef dit

vervolgens door aan de drukker en zodra het kaartje voor

jullie klaarligt, krijgen jullie een seintje.

Side note: Ken je zelf een drukker? Geen probleem, ik zorg

voor het drukklaar bestand zodat jullie met jullie eigen

drukker kunnen samenwerken. 

 

WERKWIJZE 

DRUKKER



Wil je graag ook nog de bijpassende labeltjes/stickertjes

voor de doopsuiker of een babyborrelkaartje? Dat is zeker

mogelijk.

Daarenboven kan je ook doopsuiker bij Moments That Matter  

aankopen (dit is uiteraard geen verplichting). Voor meer info

hierover verwijs ik je graag naar de doopsuikergids. 

 

WERKWIJZE 

EXTRA'S



Aangezien de collectiekaartjes reeds zijn ontworpen, betaal

je qua ontwerpkost een stuk minder dan voor een

geboortekaartje op maat.

De ontwerpkost voor zowel het collectie geboortekaartje als

de bijpassende labels/stickers voor de doopsuiker bedraagt 

 130 euro incl. BTW.

Wil je ook graag een bijpassend babyborrelkaartje? De prijs

voor het ontwerp is 30 euro.

Bovenstaande prijzen zijn exclusief drukkosten. De

drukkosten zijn afhankelijk van aantal kaartjes,

druktechniek, papiersoort, etc. Dit bespreken we uiteraard t

zodat je een compleet overzicht hebt. 

 

WERKWIJZE 

PRIJS



COLLECTIEKAARTJE
LUCAS 



COLLECTIEKAARTJE
OLIVIA 



COLLECTIEKAARTJE
MATHEO 



COLLECTIEKAARTJE
ARTHUR 



COLLECTIEKAARTJE
EVELINE 



COLLECTIEKAARTJE
OSCAR 



COLLECTIEKAARTJE
ISABELLA 



COLLECTIEKAARTJE
PHILIPPA 



COLLECTIEKAARTJE
CAMILLE 



VRAGEN? 

Moments That Matter

E-mail:

charlotte@momentsthatmatter.be

Instagram & facebook:

momentsthatmatter_bycharlotte

 


