
MOGELIJKE FORMATEN

P R I J S L I J ST

D R U K W E R K  K A A R T J E S

US
99x210mm 110x170mm

A6
105x148mm

Studio U
BE 05 366.517.08
www.studio-u.be  /  info@studio-u.be

Prijs op aanvraag
Designkost €150 (incl. BTW)

Prijs op aanvraag

De drukprijzen voor een eigen design moeten steeds worden berekend volgens design. 
Om een offerte op te vragen mail naar info@studio-u.be

- Offset drukwerk
- Digitaal drukwerk
- Foliedruk : mogelijke kleuren zijn goud, koper, rosé goud, zilver
- Letterpress

K A A R T J E  O P  M A A TK A A R T J E  M E T  E I G E N  D E S I G N

148x148mm

4

MOGELIJKE DECORATIEMETHODES

B A B Y B O R R E L K A A R T J E S

BABYBORRELKAARTJES IN DE STIJL VAN HET KAARTJE

Prijs op aanvraag. Babyborrelkaartjes worden gedrukt op A7 formaat.



P R I J S L I J ST

N A A M S T I C K E R S

E N V E L O P P E N

ENVELOPPE VOOR
US 99X210 MM

Luxe wit naturel
Kraft

0,10€/stuk
0,10€/stuk

ENVELOPPE VOOR
A6 FORMAAT

Luxe wit naturel
Kraft

0,10€/stuk
0,10€/stuk

ENVELOPPE VOOR
FORMAAT 110x170

Luxe wit naturel
Kraft

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

ENVELOPPE VOOR
FORMAAT 148x148

Luxe wit naturel
Kraft

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

FORMAAT

35x35mm

50 stuks
100 stuks
150 stuks
200 stuks
250 stuks

€40
€45
€50
€55
€60

STICKERS IN DE STIJL VAN HET KAARTJE - 2 VERSCHILLENDE VERSIES MOGELIJK
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HOE  WERKT HET?

1. Kies een kaartje
Kies je favoriete design uit de collectie geboortekaartjes.

2. Digitale preview
Ben je verliefd op dat ene kaartje maar twijfel je of de naam van je toekomstige kindje er mooi zal komen op te staan? 
Vraag dan vrijblijvend een gratis digitaal voorbeeld aan! Na het doorsturen van jullie gegevens, probeer ik er alles aan te doen om je
binnen de 48-72u een voorbeeld door te sturen! Heb je ineens al wat vragen of wil je graag een specifieke kleur gebruiken? Laat het dan zeker weten via mail!

3. Stalen
Om het jullie eenvoudig te maken, heeft Studio U reeds enkele kwalitatieve papiersoorten geselecteerd. Wil je de verschillende kaartjes en 
druktechnieken graag eens aanvoelen/zien, kom dan zeker langs in onze Studio te Lauwe. Daar bekijken wij graag samen alle mogelijkheden.

4. Verliefd?
Ben je helemaal verkocht aan de digitale voorbeeld of wil je graag nog wat aanpassingen doen? Ik hoor het graag!

5. Offerte
Vooraleer we verder gaan, wil je wellicht wel weten wat de kaartjes jullie zullen kosten. Om een correcte prijs te kunnen 
opstellen hebben we volgende info van jullie nodig:
     - Aantal kaartjes (voorzie zeker 10% reserve!)
     - Keuze druktechnieken en kleuren (letterpress, foliedruk, ...)
     - Keuze papier

Aanpassingen van een collectiekaartje:
     - Aanpassen van kleuren en tekst zijn gratis!
     - Wil je graag meer of grotere aanpassingen aan het design, dan spreken we van een kaartje op maat. (+150€)

6. Let's go!
Gaan jullie akkoord met de offerte en willen jullie graag jullie kaartje door Studio U laten maken? Super! 
Na enkele aanpassingsrondes komen we tot de finale versie van jullie geboortekaartje! Indien jullie 100% tevreden zijn, 
geven jullie een 'goed voor druk'. Hiermee geven jullie aan dat het kaartje aan jullie wensen voldoet en bij geboorte van het kindje zo
naar de drukker mag gestuurd worden (mits aanpassing van geboortedatum, gewicht en lengte natuurlijk!).

7. Maak je pakket compleet
Maak je geboortepakket compleet en voeg enkele extra's aan je bestelling toe. Bij Studio U kan je terecht voor:
     - Enveloppen : kraft
     - Babyborrel kaartjes
     - Naamstickers in de stijl van het kaartje
     - Extra labels
     - Gepersonaliseerde doopsuikers
     - Gepersonaliseerde kledij
     - ... 
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8. Afronden van de bestelling
Indien de bestelling compleet is en de 'goed voor druk'  gegeven is, gaan we over tot de betaling van de factuur.
Zodra de betaling in orde is, worden alle extra's zo snel mogelijk aangemaakt en naar jullie opgestuurd. Zo kunnen jullie alles
reeds voorbereiden.

Let op! Het design wordt enkel na volledige betaling van de factuur doorgestuurd naar de drukker!



HOE  WERKT HET?

9. Whoeehoo!
Proficiat! Jullie kindje is geboren!

Stuur een berichtje/whatsapp naar +32 485 45 30 75 met alle geboortegegevens! Ik stuur jullie asap een berichtje terug ter
bevestiging! Jullie kaartje wordt dezelfde dag nog naar de drukker verstuurd!

Let op: Indien wij de bestelling voor 14u naar de drukker kunnen sturen ontvangen jullie de geboortekaartjes de dag nadien,
indien het na 14u is dan krijg je de geboortekaartjes 2 dagen na de geboortedag. In het weekend wordt niet gedrukt. 
Om laattijdig drukwerk tegen te gaan bieden wij ook andere opties aan: 

- Op voorhand de kaartjes laten drukken en de datum erop stempelen met een stempel. (Die stempel kan mee besteld worden)
voorbeeld:

- Op voorhand de kaartjes laten drukken en de datum apart op een kraftje stempelen, dit wordt dan bevestigd met een touwtje. 
voorbeeld:

10. Ophaling/verzending
Om de kwaliteit en timing van de kaartjes te garanderen, reken ik maximaal 2-3 werkdagen om de kaartjes te drukken! 
Eens deze klaar zijn, krijgen jullie van mij een bericht of telefoontje.
     - Kaartjes kunnen opgehaald worden in Lauwe (gratis)
     - Kaartjes kunnen via Bpost verzonden worden naar een adres in België (9€ via verzekerde zending) (+2 werkdagen)
     - Kaartjes kunnen via Bpost verzonden worden naar een adres in Nederland (16,4€ via verzekerde zending) (+3-4 werkdagen) 
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