
SLAPEN

Meubelen

Slaaphulpjes

Veiligheid

Logeren

Decoratie

Slapen / Textiel

wieg/ mozesmand

co-sleeper

bed/ meegroeibed

park/ box

kleerkast

commode met opzetstuk

verzorgingstafel + manden

schommelstoel

matras

matrasbeschermer (2x)

hoeslaken (2x)

deken

wiegomranding

matras

matrasbeschermer (2x)

hoeslaken (3x)

laken / deken

dekbed + dekbedovertrek (2x)

bedomranding

hoofdkussen

matras

matrasbeschermer (1x)

hoeslaken (2x)

parklegger

parkomranding

deken

inbakerslaapzak

slaapzak klein 60cm

slaapzak groot 70cm

babynest

luchtbevochtiger

warmtekussen

muziekknuffel

steunkussen & bedblokken

muggennet / klamboe

slaaptrainer / wekker

reisbed

matras

matrasbeschermer (1x)

hoeslaken (2x)

muggennet

weekendtas / trolley / reiskoffer

nachtlampje

hemel / hemelstang

sierkussens

opbergmanden

verlichting

zitzak

tapijt

babyfoon

ademhaling / bewegingssensor

deur/traphekje

stopcontactbeveilingen

tafelhoekbeschermers

gehoorbescherming

tetradoeken klein (6-8x)

tetradoeken groot (4x)

tetra washandjes (6x)

badcapes (2-3 x)

badjas

verzorgingskussen

hoezen verzorgingskussen (2x)

badthermometer

bad ( met staander )

badverkleiner

badzitje

antislipmat

badspeelgoed

koortsthermometer

borstel en kam

manicureset

neussnuiter

verzorgingsproducten

wasbare doekjes

vochtige wegwerpdoekjes

VERZORGEN

Wieg/co-sleeper

Bed

Park / Box



Wandelen

In de auto

Fietsen

billendoekjesdoos

luieremmer ( met navulling )

toiletpotje

toilet opstapje

toiletbrilverkleiner

eetstoel en verkleinkussen

relax met beschermhoes

flessen borstv. + spenen (4x )

borstkolf

bewaarpotjes / zakjes moedermelk

borstcompressen

flessen flesv. + spenen (6x)

melkpoeder verdeeldoos (2x)

flesverwarmer

flessenborstel

droogrek

sterilisator

fopspeen eerste maat (2x)

fopspeendoosje

fopspeenketting

slabben (10x)

babycook

bewaarpotjes vaste voeding

eerste zachte voedingslepels (4-6x)

eetsetjes (2x)

placemat

drinkbeker antilek

bijtringen (2x)

voedingskussen + hoes

muziekmobiel

speeltapijt

knuffeldoekjes (3x)

eerste speeltjes: rammelaar

knisperboekjes

speeltje voor aan de autostoel

speeltje voor aan de kinderwagen

badspeelgoed

kinderwagen

regenscherm

matrasbeschermer (1x)

hoeslakens (2x)

deken voor in de draagmand

muggennet

autostoel adapters

voetenzak buggy zit

parasol / UV cover

verzorgingstas

meerijdplankje

plooibuggy + accessoires

draagdoek

draagzak / rugdrager

rugzakje

autostoel groep 0

isofix basis

bescherming / inlegger groep 0 (1x)

voetenzak / nestje groep 0 (1x)

autozetelbeschermer ( per auto )

achteruitkijkspiegel ( per auto )

autostoel groep 1 ( per auto )

bescherming / inlegger groep 1

autostoel groep 2/3 of 1/2/3

bescherming groep 2/3 of 1/2/3

organiser

fietsstoel

fietskar + accessoires

helm

body 4 - 6 per maat

pyjama 2 - 4 per maat

kledingsets (2x)

jasje

eerste schoentjes (1x)

krabwantjes

mutsje

sokken 2 per maat

ETEN & DRINKEN

SPELEN

ONDERWEG

KLEDIJ


