
 
Geboortekaartje  
Superleuk dat je een ontwerp van mij voor jouw geboortekaartje wil! 
Hieronder het proces in stappen uitgelegd: 
 
Stap 1a. Graag ontvang ik duidelijk wat jullie specificaties voor het kaartje zijn. 
De volgende onderdelen zijn daarbij belangrijk. 
Het soort kaartje: 

- Enkel kaartje of gevouwen kaartje? Landscape of portrait of vierkant? 
- Glad papier of papier met structuur? (Er zijn meerdere mogelijkheden) 
- Kleur envelop? (Ik gebruik zelf graag de bruine kraft enveloppen).  

Indeling van het kaartje: 
- Voorkant:  

o Welke illustratie? (Kiezen jullie voor een gepersonaliseerde illustratie? zie stap 1b.) 
o Naam; volledig of alleen voornaam? en geboortedatum? 

- Achterkant/binnenkant:  
o Volledige naam 
o Geboortedatum 
o Tekst: Leus/zin/verwelkoming/gedichtje of iets dergelijks 
o Namen ouders/ broertje(s) en/of zusje(s) met adres en contactgegevens. Eventueel 

erbij hoe en/of wanneer mensen langs kunnen komen. 
o Eventueel: lengte, gewicht, geboortetijd en plaats (kan met symbooltjes). 
o Denk ook aan kleur(en) die terug moet komen in de tekst. 

Deze keuzes en tekst graag in een Word-bestand aanleveren met duidelijkheid over de volgorde en 
plek van de tekst op het kaartje.  
Stap 1b. Voor een gepersonaliseerde illustratie start ik met een brainstorm, daarvoor heb ik nodig: 

- Een omschrijving van wat jullie voor ogen hebben; sfeer, voorstelling, soort dieren, kleuren… 
- Graag inspiratie en voorbeelden aanleveren (foto’s, afbeeldingen, kleuren etc) 
- Geef ook duidelijk aan wat je NIET wil (dat is soms nog makkelijker te verwoorden). 

Uit de brainstorm komen enkele potloodschetsen van composities. Jullie kiezen er een of een 
combinatie van twee. Daarvan maak ik een illustratie met aquarel. Deze zal ik eerst met jullie 
bespreken voor we verder gaan naar stap 2. Kiezen jullie ook voor een gepersonaliseerde illustratie 
aan de binnenkant, dan doorloop ik daarvoor hetzelfde proces. 
 
Stap 2a. Met alle informatie, de keuzes en de illustratie(s) zal ik drie digitale conceptversies maken 
van het kaartje. Deze concepten ontvangen jullie per mail. Jullie kiezen een concept of een 
combinatie van concepten. Geef hierbij ook duidelijk aan als jullie nog onderdelen anders willen. 
 
Stap 3. Ik maak het definitieve ontwerp naar aanleiding van jullie keuze. Deze stuur ik wederom per 
mail, zodat jullie het ontwerp kunnen controleren. Er is dan nog 1 aanpassing mogelijk. Willen jullie 
meer aanpassen? Of willen jullie iets in de illustratie aangepast hebben? Dan kan dat voor een 
meerprijs van 25 euro per aanpassing (zie kosten). 
 
Stap 4. Bij akkoord van het ontwerp bestel ik een proefdruk. Ik zal eerst zelf de kwaliteit van de druk 
beoordelen en stuur hem dan per post naar jullie ter controle. 
Het ontwerp is nu af…. Dus alleen nog wachten op de geboorte! 
 
Stap 5.  Als de baby geboren is, geven jullie de juiste informatie voor het kaartje (volledige naam, 
geboortedatum, gewicht etc.) aan mij door, zodat ik dat kan invullen en de kaarten kan bestellen. 
De kaarten en enveloppen worden bij jullie geleverd en dan rest enkel nog het adresseren en 
versturen! 



 
 
Kosten - Geboortekaartje ontwerp en druk 
Onderstaande kosten zijn incl. BTW 
 
Ontwerp geboortekaartje met bestaande illustratie :    €95,- 
 
Een gepersonaliseerde illustratie:    +  €75,- 
 
Extra illustratie achterkant/binnenkant :    +    €25,- tot €75,- 
(afhankelijk van complexiteit) 
 
Ontwerp van sluitzegel :      + €25,- 
 
Iedere extra aanpassing vanaf “stap 3”     + €25,- 
 
Ik laat mijn kaarten drukken bij Colorspace.  
Zij zullen de kaarten, enveloppen en sluitzegels bij jullie leveren. 
Onderstaande drukkosten zijn niet exact, hierbij ben ik afhankelijk van de drukker. 
 
 

 75 stuks 100 stuks 125 stuks 
Biotop Naturelle papier (glad)    
A6 enkele kaart €48,- €50,- €52,- 
Biotop Naturelle papier (glad)    
A6 gevouwen kaart €65,- €70,- €75,- 
    
Tintoretto Gesso (structuur)    
A6 enkele kaart €65,- €70,- €75,- 
Tintoretto Gesso (structuur)    
A6 gevouwen kaart €80,- €85,- €95,- 
    
Enveloppen voor een A6 kaart    
Kraft papier of kleur €42,- €50,- €57,- 
Geadresseerd €65,- €75,- €85,- 
    
Sluitzegel rond 30 mm €15,- €18,- €22,- 
Sluitzegel rond 42 mm €19,- €23,- €28,- 
    
Extra proefdruk € 5,-   

 
 


