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Kwiebussen VIERKANTE GEBOORTEKAARTJES:   Bij bestelling ontvangt u een leuke  
           Kwiebus verrassing gratis!  
Prijzen:   (incl. drukken, rillen, vouwen & witte enveloppen)     

50 kaarten     euro 175   Formaat Kaart:  Dicht 13 x 13 cm 
75 kaarten     euro 195       Open 13 x 26 cm 

100 kaarten     euro 215    
125 kaarten     euro 235   Papiersoort: tc 300 grams matglans (satin) 
150 kaarten     euro 255    
175 kaarten     euro 280   Inclusief witte enveloppen 
200 kaarten     euro 310   Formaat envelop 14 x 14 cm 
225 kaarten     euro 330 
250 kaarten     euro 355   Alle prijzen zijn inclusief 21% btw 
 
Productie kosten euro   60        BESTAAND Kwiebus Geboortekaartje:  

Eenmalige bijkomende kosten voor aanpassen  
Tekst & kleur naar wens van bestaand Kwiebus 
geboortekaartje. Weet u nog niet wat het wordt?  
Ik maak een jongetjes en meisjes variant. Daarnaast 
ontvangt u een proefontwerp per email. 

(Optioneel)  euro      15   Combineren van buitenkant met binnenkant 
    van 2 bestaande standaard Kwiebus geboortekaartjes. 

    
(Optioneel)  euro   10   Indien u een proefdruk van uw kaartje wilt ontvangen. 
Verzendkosten euro       17.50   Voor levering de volgende dag (ma t/m zaterdag) 
 
Wilt u een exclusief Kwiebus geboortekaartje OP MAAT, zie de mogelijkheden hieronder: 
(de eenmalige  productiekosten worden dan door een van onderstaande prijzen vervangen) 
 
Ontwerp samenvoeging bestaande Kwiebus designs tot nieuw ontwerp  Euro   75 
Ontwerp samenvoeging bestaande Kwiebus designs tot nieuw ontwerp  
en kleine nieuwe toevoeging:                Euro 100 
Geheel nieuw Kwiebus ontwerp op maat:       Euro 175 
(Plus de kosten van het drukken/aantal Kwiebus geboortekaartjes (zie prijzen bovenaan) 
 
Extra Informatie:  
Wilt u de enveloppen vooraf ontvangen dat kan!  De kosten hiervoor zijn  Euro     7.75 
Wilt u liever gekleurde enveloppen dan kan dat ook. Er komt dan 0,25 ct per enveloppe bij. 
 
Verzending en levering: 
Verzendkosten geboortekaarten euro 17.50 voor levering volgende dag (ma t/m zaterdag) 
Indien u de laatst aan te passen tekst doorgeeft op werkdagen ‘s ochtends voor 10.30 
worden de kaarten de volgende dag bij u afgeleverd. Op zaterdag wordt er ook bezorgd. 
 
Indien u uw kindje krijgt in het weekend (na vrijdagochtend 10.30 – zondag) wordt de laatste 
tekst toegevoegd en op maandag ochtend doorgestuurd (indien doorgebeld voor ma 10.00     
‘s ochtends ) en heeft u de geboortekaarten de volgende dag (dinsdag) in huis. 
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