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Hallo,

Welkom bij Het Bamboebeertje! Een warme plek waar je alles onder 1 dak kan 
vinden en waar een persoonlijke aanpak onze grootste troef is! Het feit dat je in 
onze brochure kijkt, is een teken dat je leuke vooruitzichten hebt! PROFICIAT!

Geboortekaartjes kiezen en doopsuiker samenstellen is één van de leukste 
voorbereidingen op de komst van jullie kleine Bamboebeertje.
Wat wij belangrijk vinden is dat we samen met jullie op één golflengte zitten en 
dat we jullie prachtige en kwalitatieve materialen kunnen aanbieden zodat we 
er samen iets adembenemends van kunnen maken!

Voor de geboortekaartjes werken wij uitsluitend met een grafisch ontwerper die 
de mooiste kaartjes maakt zodat u zeker kan genieten van deze exclusiviteit. 
Ook wat de bedankjes betreft gaan we steeds op zoek naar de meest originele 
trends.

Maak online een afspraak op de webshop onder de categorie ‘geboortekaarten 
of doopsuiker’ op een tijdstip dat jullie past en dan bespreken we samen 
jullie wensen en verschillende mogelijkheden. Nadien bezorgen wij jullie een 
vrijblijvende offerte op maat.

PS: Cadeautjestijd! Wij voorzien bij elke bestelling van geboortekaartjes en/of 
doopsuiker een mooie attentie! Benieuwd? Boek snel je afspraak...
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GEBOORTEKAARTJES
Deze collectiekaarten werden met veel passie en toewijding gemaakt door onze grafisch ontwerpster, Studio Kiki,
Zo kunnen jullie een kaartje vinden dat perfect bij jullie past of om ideeën op te doen voor een kaartje op maat. 

Bekijk de volledige collectie op de website onder ‘geboortekaartjes’. 
Hier zullen steeds de nieuwste ontwerpen aan toegevoegd worden.
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We werken volgens onderstaande formules:

Collectiekaart
€ 120

Ontwerp basis
€ 155

Ontwerp op maat
€ 240

Extra ontwerpen
€ 35

Formaten geboortekaarten:

A6 formaat:
148 x 105 mm

Vals vierkant:
120 x 130 mm

US formaat:
210 x 105 mm

 
Ontwerpprijzen zijn inclusief ontwerp voor het geboortekaartje en 1 stickerontwerp.
Prijzen zijn exclusief drukwerk en exclusief omslagen. 
Prijzen drukwerk op aanvraag naargelang papiersoort en afwerking.

vb ontwerp met eenvoudige ontwerp met naam 
in handlettering, ontwerp met eigen tekening, ..

vb extra stickers, V-bord, 
babyborrelkaartjes
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1. Na goedkeuring van de offerte en ontvangst van het voorschot (30% van het totaalbedrag) ontvangen jullie een eerste digitale ontwerp. 
    Reken op een vijftal tot achttal werkdagen voor de eerste ontwerpen te ontvangen.

2. Na jullie feedback gaan we verder aan de slag en ontvangen jullie een tweede digitale ontwerp.

3. Na goedkeuring gaat dit ontwerp naar de drukker voor een papieren proefdruk.

4. Jullie kunnen nog een laatste aanpassing doorgeven. Je ontvangt de factuur voor betaling van het resterende saldo.

5. Eindelijk is jullie kindje geboren: Proficiat! Mail mij de gegevens zoals datum, gewicht en lengte.

6. Jullie ontvangen een laatste digitale druk per mail. Na jullie ‘goed voor druk’ bevestiging gaat het kaartje naar de drukker. 
    Reken hiervoor 1 à 3 werkdagen.

Stappenplan
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DOOPSUIKER
Nu jullie het geboortekaartje gekozen hebben kunnen we naar de volgende stap gaan, namelijk het uitkiezen van de gepaste doopsuiker.

We raden jullie aan om tussen de 3 en 5 verschillende bedankjes te kiezen.
Vergeet zeker de kids niet! Deze bedankjes mag je bovenop die van de ouders rekenen. 
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Kartonnen dooSjeS
De doosjes zijn gemaakt uit papier 300 gram en zijn per 10 stuks te bestellen. Verkrijgbaar in 38 verschillende kleuren.

Hoog doosje 13 x 3.5 x 5 cm
€ 1/stuk exclusief sticker

Kubus doosje 5 x 5 x 5 cm: 
€ 1/stuk exclusief sticker

Schuifdoosje vierkant + wikkel 
gekleurd of transparant 

6.6 x 6.6 x 2.2 cm: 
€ 1,25/stuk exclusief sticker

Schuifdoosje rechthoek + 
wikkel gekleurd of transparant 

8 x 4 x 2.2 cm: 
€ 1,25/stuk exclusief sticker

Vlinderdoosjes 4 x 6.5 x 5.5 cm: 
€1/stuk exclusief sticker

 

Stokdoosjes 6 x 4 x 1 cm: 
€ 1/stuk exclusief sticker
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! Opgelet: de kleuren op een scherm kunnen afwijken van kleuren van het papier. 
Maak een afspraak om de doosjes te komen bekijken.
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MetaaldooSjeS
De metaaldoosjes zijn te bestellen per 10 stuks en verkrijgbaar in 22 verschillende kleuren.

Metaaldoosje met houten of kurken deksel 
Ø 8.5 cm x 3.5 cm

€ 2/stuk exclusief sticker of gravering

Metaaldoosje met metalen deksel
Ø 8.5 cm x 3.5 cm

€ 2/stuk exclusief sticker of gravering

M
et

aa
ld

oo
Sj

eS



12

GlaS

Rond glazen potje 
met houten of kurken deksel

 
Ø 8.3 cm x 3.5 cm

€ 2,50/stuk exclusief sticker 
of gravering

Glazen flesje
met naturel dop 

50 ml

€ 1,70/stuk exclusief sticker 
of houten label.

Glazen flesje 
met rosé dop 

50 ml

€ 1,70/stuk exclusief sticker 
of houten label.

Glazen flesje 
met kurk 

10x4.8cm

€ 1,50/stuk exclusief sticker
of houten label

Gl
aS
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Glazen parfumflesje vierkant transparant 
incl. 4 geurstokjes 

50 ml

€ 1,50/stuk exclusief sticker
of houten label. 

Opgelet! De vermelde prijs is leeg, zonder parfum. 
Schroefdopjes zijn beschikbaar in rosé goud en goud.

Glazen parfumflesje vierkant zwart 
incl. 4 geurstokjes 

50 ml

€ 1,65/stuk exclusief sticker
of houten label. 

Opgelet! De vermelde prijs is leeg, zonder parfum 
Schroefdopjes steeds zwart.

Gl
aS
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Glazen fles met lange hals 

Ø 4.2 cm x 19 cm

€ 2,10/stuk exclusief sticker 
of houten label

Glazen apotheekflesje 

Ø 4.5 cm x 9 cm

€ 2,50/stuk exclusief sticker 
of houten label

Glazen weckpotje 

Ø 5.5 cm x 5 cm

€ 1,60/stuk exclusief sticker

Glazen cilinder potje 
met kurkstop 

6.5 x 5 cm

€ 1,60/stuk exclusief sticker
of houten label. Vermelde prijs is 

leeg, zonder kaars

Whiskey flesje 
met gouden dop 

50 ml

€ 1,70/stuk exclusief sticker
of houten label.

Gl
aS

Glazen flesje met kurk 

10 x 4.8cm

€ 1,50/stuk exclusief sticker
of houten label
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Glazen proefbuisjes 

6 cm, 14 cm, 15 cm hoogte

€ 0,75/stuk exclusief sticker 
f houten label

Gl
aS
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plaStic

Micca doosje transparant 
rechthoek 

10 x 5 x 1,4 cm

€ 0,90 exclusief sticker

Micca doosje transparant 
balkje

 10 x 3 x 2 cm

€ 0,60 exclusief sticker

Micca doosje transparant 
rond 

Ø 8 cm x 2 cm

€ 0,60 exclusief sticker

Zeepdispencer schijf transparant 
met witte dop 

Ø 7 cm x 12 cm 

€ 1,50 exclusief sticker of houten 
label. Opgelet! De vermelde prijs 

is leeg, zonder zeep.
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Globe transparant 
rosé goud en goud 

Ø 5 cm x 6,5 cm 

€ 2 exclusief sticker

Globe transparant zwart 

Ø 5 cm x 6,5 cm

1,50€ exclusief sticker

Zeepdispencer kubus bruin 
met zwarte dop

9 x 5 x 5 cm 

€ 1,50 exclusief sticker of houten 
label. Opgelet! De vermelde prijs 

is leeg, zonder zeep.

Zeepdispencer rond transparant 
met rosé dop 

Ø 6,5 cm x 10 cm

€ 2 exclusief sticker of houten 
label. Opgelet! De vermelde prijs 

is leeg, zonder zeep.

Micca doosje transparant 
kubus 

5 x 5 x 5 cm

€ 0,60 exclusief sticker

pl
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traKtatieS

Houten Jojo 

4,8×2,7 cm

€ 2,5 exclusief gravering

Stoffen zakje 

12x9cm

€ 1,20/stuk exclusief bedrukking 
of houten label. 

Verkrijgbaar in ecru, oker, munt, 
oudroze, lila.

Houten potlood met gom

19 cm

€ 1/stuk exclusief gravering

Linnen zakje rond ecru 

7 x 7 x 11 cm

€ 1,50 exclusief bedrukking
of houten label
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Ambachtelijk gegoten kaars in 
glazen potje vierkant

€ 5/stuk exclusief sticker
of houten label. 

Verkrijgbaar in oranje, roze, 
paars, groen, blauw en wit. 

Ambachtelijk gegoten 
dinerkaars 

30 cm

€ 4/stuk exclusief sticker. 

Verkrijgbaar in oranje, roze, 
paars, groen, blauw en wit.  

Ambachtelijk gegoten kaars in 
glazen potje rond 

6.5 x 5 cm

€ 4/stuk exclusief sticker of 
houten label.

Kandelaar 
terrazzo 

5,4 x 5,8 x 7 cm

€ 13,50/stuk (light & dark)
€ 10/stuk (peach & curry)

Opgelet! Vermelde prijs is 
exclusief diner kaars.
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Bloempotje keramiek 

Ø 7 cm x 6 cm

€ 1,50 exclusief sticker 
of plantenprikker.

 Verkrijgbaar in wit, zwart, blush 
en marineblauw.
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Zeep bar

2,8 x 2,8 x 7,5 cm

€ 33/12 stuks exclusief sticker
of houten label

Verkrijgbaar in 6 verschillende 
geuren/kleuren.

Zeepstuk

8 x 5,8 x 2,2 cm

€ 48/20 stuks exclusief sticker, 
gravering of kalkwikkel. 

Verkrijgbaar in 7 verschillende
geuren/kleuren.

Zeepstuk handgemaakt in België 

5 x 5 cm: € 54/20 stuks 
exclusief sticker of kalkwikkel.

5 x 7 cm: € 60/20 stuks 
exclusief sticker of kalkwikkel. 

Verkrijgbaar in 9 verschillende
geuren/kleuren.

21
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VullinGen, SuiKerbonen en Snoep
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Badzout Wild Rose Himalaya, Flower 
Power of Lavender Provence: € 14/kg

Bloementhee: € 8/45g.

Flowerbombs: Flower bombs zijn 
zaadbommetjes gevuld met biologische, 
wilde bloemzaadjes en 100% nature.
€ 1,50/stuk. Verkrijgbaar in wit, blush, 
oudroze, terracotta, oker, sage, olive, 
lichtbruin, donkerbruin.

Huisparfum: € 20/l. 
Verkrijgbare geuren Fris & Intense, Wilde 
Bloemen, Fruity & Fresh.

Vloeibare zeep: € 7/l.
Verkrijgbaar in 17 verschillende kleuren.

Drank: op aanvraag 
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VullinGen, SuiKerbonen en Snoep
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Suikerbonen De Bock gelakt
kleur naar keuze: € 16/kg

Suikerbonen De Bock Metallic 
kleur naar keuze: € 17/kg

Lentilles & Lentilles XS 
kleur naar keuze: € 16/kg

Mini choco choups De Bock 
kleur naar keuze: € 12,50/0.5kg

Meli-Melo snoepjes 
kleur naar keuze: € 12/kg

Snoepketting kleuren wit, roze, 
blauw, munt of geel: € 0,30/stuk

Artisanale lolly’s met droogbloemen of glitter 
kleur naar keuze: € 3,50/stuk
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Houten labels 
Ø3 cm

€ 0,50/stuk

Plantenprikker klein
rond, hart of vijfhoek: 

€ 1,50/stuk inclusief gravering

Graveringen
tot 5 cm

€ 0,50/stuk

Sticker full colour
Ø4 cm

€ 0,50/stuk

Clips
4 x 2 x 0,8 cm

€ 3.75/12 stuks - Verkrijgbaar in 
rosé goud, goud en zilver

Retro clip
 2,4 x 2,2 cm

€ 4,50/12 stuks - Verkrijgbaar in 
rosé goud, goud en zilver, roze, 

zwart en wit

Uitgesneden vinyl sticker
tot 5 cm

€ 0,50/stuk

afwerKinG
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Set van 2 dienbladen met 
transparante opstandjes
60 x 25cm en 45 x 25cm

€ 33

Houten boomstammen 
Ø 15, 20 en 30 cm

€ 33,50

Set van 4 vierkanten blokken
 19 x 19 x 19 cm

€ 40

Houten schijf op pootjes
Ø 40 cm

€ 15

Metalen magneetbord in vorm 
van regenboog

29x22cm

€ 49.50

Magneten in vorm 
van leeuw

€ 12.50/4stuks

Set van 2 roze/ gouden metalen 
dienbladen Ø 23 en 30 cm

€ 28,50

preSentatie

Houten potloodhouder wit voor 
12 potloden
23x8x2,5 cm

€ 8
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Houten rek met 2 leggers 
40 x 34 cm

€ 45,50
Verkrijgbaar in zwart en wit

Glazen dienblad
40 x 30 x 3.5 cm

€24,50. Verkrijgbaar in rosé 
goud, goud en zwart

Metalen rekje voor proefbuisjes 
15 x 11.5 x 9.5 cm

€ 12,50. Verkrijgbaar in rosé 
goud, goud, zwart en wit

Rekje naturel met 3 witte plankjes 
40 x 50 cm

€ 30, Ook verkrijgbaar 
met zwarte plankjes.

Vierkanten houten dienblad
38 cm x 38 cm

€ 15

Marmeren dienblad wit 
40 x 30 x 4 cm

€ 83,5

Metalen rek vierkant met 2 
legbordjes wit

wit: € 46,50
rosé, goud, zwart: €54.50

pr
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15 x 22 cm

€ 18,50 Verkrijgbaar in rosé 
goud, goud en zwart
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V-bord

€ 30/stuk exclusief 
ontwerpkosten

Houten naamhoepel: 
Ø20cm € 20 
Ø30cm € 25
Ø35cm € 30

Houten Flowerhoop
Ø20cm € 50
Ø30cm € 60 
Ø35cm € 65

Kaartjeshouder 
10 x  5 x 2,6 cm

€ 6,5/stuk 
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Prijs is op aanvraag naargelang 
de aantal vlagjes en opdruk.
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Hoe bestellen? 
Maak een online afspraak op www.bamboebeertje.be onder de categorie ‘Geboortekaarten / Doopsuiker. 
Kies het onderwerp dat voor jou van toepassing is en kies de gewenste datum en uur. Liever een afspraak 
maken per mail? Dat kan op info@bamboebeertje.be

Wanneer bestellen?
Wij vragen om 3 maanden op voorhand uw eerste afspraak vast te leggen zodat we voldoende tijd hebben 
om te starten aan het ontwerp en klaar maken van de doopsuiker.

Waar afhalen?
Je kan je bestelling ophalen in onze fysieke winkel, Leuvensesteenweg 256 – 3070 Kortenberg. 
Graag op voorhand een seintje zodat alles klaar staat.

 
Retours?
Gezien de gepersonaliseerde producten aanvaarden wij geen retours op geboortekaarten en doopsuiker.

faq


