
GEBOORTE
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 op maat kan beginnen.

Bij Moments That Matter worden
geboortekaartjes steeds volledig op
maat gemaakt. Dit wil zeggen dat er
nooit twee exact dezelfde ontwerpen
worden gemaakt.

In deze brochure leg ik jullie met veel
plezier mijn verdere werkwijze uit. Heb
je nadien nog vragen of wil je graag een
vrijblijvend kennismakingsgeprek
inplannen? Stuur me gerust een mailtje
charlotte@momentsthatmatter.be 



We starten steeds met een kennismakingsgesprek. Deze is

steeds gratis en vrijblijvend. 

Ik raad je aan om tijdig een gesprek in te plannen, idealiter

vanaf de derde maand zwangerschap. Zo kunnen we rustig

de verschillende opties bekijken.

Tijdens de kennismaking geef ik jullie informatie over de

mogelijkheden (ontwerp, druktechnieken, formaat,

papiersoort, etc.)

Achteraf ontvangen jullie per mail nog eens alle info en ligt

de keuze bij jullie of we al dan niet een samenwerking

aangaan. 

WERKWIJZE 

KENNISMAKINGSGESPREK



Na jullie akkoord en betaling van het voorschot ontvangen

jullie binnen twee weken de eerste ontwerpjes. Dit zijn er

steeds een 3 à 4-tal.

Vervolgens mogen jullie hier feedback op geven. Jullie

kunnen daar heel eerlijk in zijn zodat we zeker niet verder

gaan met een ontwerp dat jullie niet 100% aanstaat. Het is

voor mij namelijk cruciaal dat het kaartje helemaal naar jullie

wens is. 

In totaal zijn er 3 feedback rondes (indien nodig) voor de

voorzijde en 3 voor de achterzijde. 

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 

UITWERKING 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



Na het ontwerp van het geboortekaartje op maat, ontwerp ik

ook doopsuiker labeltjes en/of stickertjes die bij de stijl van

jullie geboortekaartje passen. 

Wil je graag ook nog een bijpassend 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



Voor onderstaande pakket is de prijs 285 euro, inclusief btw:

- Kennismakingsgesprek

- Een volledig op maat ontworpen geboortekaartje (inclusief

3 feedback rondes)

- Het drukklaar maken van jullie geboortekaartje 

- Inclusief ontwerp doopsuiker stickertjes en/of labeltjes

- Communicatie met de drukker 

Wil je graag ook nog een babyborrelkaartje op maat laten

ontwerpen? 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

tijdens  het kennismakingsgesprek zodat je nadien een

compleet overzicht hebt. 

 

WERKWIJZE 

PRIJS



PORTFOLIO 
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VRAGEN? 

Moments That Matter

E-mail:

charlotte@momentsthatmatter.be

Instagram & facebook:

momentsthatmatter_bycharlotte

 


