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Gratis digitale preview
Benieuwd hoe de naam van  
jullie kindje op het kaartje staat te  
pronken? Bezorg mij de naam en 
ik stuur jullie zonder meerkost 
een digitaal voorproefje. Het is 
echter niet mogelijk om een staal 
te bestellen met de daarop geko-
zen naam aangezien de printkost  
relatief hoog ligt voor slechts één 
exemplaar.

Papierstalen
Elk design heb ik laten printen  
op een specifieke manier. Deze 
stalen zijn bestelbaar en kun-
nen jullie zo beter beoordelen 
op papiersoort, formaat en de-
sign. Een staal komt op €5 +  
€2 verzending.

Prijzen
Elke ontwerp kost éénmalig €150. 
Alle vermelde prijzen zijn incl. 2 
correctierondes en btw maar excl. 
verzending. 

Betaling 
Ik werk niet met voorschotten maar 
vraag jullie vriendelijke om bij de 
bestelling het bedrag van €150  
volledig over te maken op BE60 
0688 9903 9170.

Drukkost
Elk design heb ik laten printen  
op een bepaalde manier en heb ik 
vermeld bij de specificaties.  Liever 
een andere druktechniek/papier-
soort? Geen probleem, dan vraag ik 
bij de drukker nieuwe prijzen op. 

EEN KLEIN WOORDJE 
UITLEG

Naamstickers
Stickers voor de doopsuiker zijn 
in dezelfde stijl mogelijk voor een 
meerprijs van €20 voor het ont-
werp. Voor een 150-tal stickers  
betaal je +/- €50 + verzending.

Enveloppen
Ook voor bijpassende enveloppen 
kan ik zorgen! De afmetingen hier-
van zijn 12 x 18cm en passen bij de 
hele collectie. De kostprijs bedraagt 
€0,40/stuk.

‘T is gebeurd!
Wanneer de mini-me ter wereld 
is gekomen mogen de gegevens 
zoals datum, lengte, gewicht en 
tijdstip doorgemaild worden naar 
de drukkerij. Zij zullen jullie ver-
wittigen wanneer de kaartjes  
kunnen opgehaald worden. De con-
tactgegevens bezorg ik jullie van 
zodra de drukker gekozen is.

Levertermijn
De levertermijn is afhankelijk van de 
gekozen drukker en druktechniek. 
Minimaal bedraagt dit één dag, voor 
foliedruk en kleefwerk moet je tot 3 
werkdagen rekenen (+ levering).

Openingstijden drukkerij
De drukkerij is iedere werkdag  open 
met uitzondering van weekends 
feestdagen. Beval je in het week-
end? Dan zal de drukkerij maandag 
aan de slag gaan met jullie kaartjes.



De STINA kaart is een tijdloos design met abstracte vormen. Het  
kaartje wordt standaard geprint op gebroken wit papier met de naam in  
goudfolie (kan ook zonder folie). Geen fan van de kleuren, wel van het 

ontwerp? Dan pas ik het kleurenpalet simpelweg aan naar jullie wensen! 

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: gebroken wit,  

mat, 300gr
• printtechniek: digitaal + folie 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: kleur folie, multiloft,...
• oriëntatie: staand/liggend
• enveloppen: op aanvraag 

 
 
DRUKKOST

• 100 stuks: €185
• 150 stuks: €265
• staal: €5
• 150 naamstickers: +/- €50





De LEVI kaart heeft hetzelfde design als zijn zusje Stina gekregen, met 
het idee dat de kleuren anders kunnen ingevuld worden. In dit geval is 

 het kaartje geprint op een ‘gespikkelde’ papiersoort, zonder folie. 
 

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: environmental 

birch, 270gr
• printtechniek: digitaal  

 

ONTWERPKOST

• design: €150
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE 

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: folie, multiloft papier,...
• oriëntatie: staand/liggend
• enveloppen: op aanvraag 

 
 
 

• 100 stuks: €132
• 150 stuks: €145
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





De OONA collectiekaart straalt een waar kleurfeestje uit! Een speels 
terrazzopatroontje in alle kleuren van de regenboog and a touch of gold.

Gek van het design maar niet van het kleurenpalet? Dan passen we de 
kleuren gewoon even aan.

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: maco wit, 350gr
• printtechniek: digitaal + folie 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: roséfolie, letterpress,...
• oriëntatie: (staand/liggend) 

 
 
 

• 100 stuks: €203
• 150 stuks: €213
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





De FELIX collectiekaart is een zachtere variant op het Oona design met 
hetzelfde patroon op de voorkant. Een speels terrazzo patroontje in een  
subtieler kleurenpalet van blauwe en groene tinten. Fan van het ontwerp 

maar niet van de kleuren? Dan passen we het gewoon even aan.

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: gebroken wit, 350gr
• printtechniek: digitaal 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: goudfolie, letterpress,...
• oriëntatie: staand/liggend 

 
 
 

• 100 stuks: €98
• 150 stuks: €108
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





De LILA PANDA collectiekaart ademt vooral schattigheid en lila. Mijn  
voorliefde voor Scandinavië, en dan specifiek voor Zweden, steek ik ook hier 
niet onder stoelen of banken. “Lilla” is niet enkel een kleur dat enorm ‘in’ is  

tegenwoordig, maar het betekent ook ‘klein’ in het Zweeds. Geen fan van het 
lila? Andere kleuren zijn uiteraard ook mogelijk!

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 17 x 11cm (liggend)
• papiersoort: multiloft met lila 

tussenvel, 810gr (lekker dik)
• printtechniek: digitaal 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• ander diertje: + €65
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: goudfolie, letterpress,...
• oriëntatie: staand/liggend 

 
 
 

• 100 stuks: €310
• 150 stuks: €364
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





De STELLA collectiekaart is waarschijnlijk de meeste strakke en minst
kleurrijke van de collectie, maar daarom niet minder leuk. Helemaal géén 
kleur toevoegen kàn, maar is stiekem toch mogelijk door bijvoorbeeld te  
werken met een gekleurd tussenvel, of simpelweg een andere kleur te kiezen

dan zwart.

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: flora, lichtbruin met 

spikkels, 300gr 
• printtechniek: digitaal 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: goudfolie, letterpress,...
• oriëntatie: staand/liggend 

 
 
 

• 100 stuks: €115
• 150 stuks: €146
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





De SUNDOWN collectiekaart bestaat niet uit één, maar tientallen kleuren. Net 
zoals een zonsondergang, zijn ze elke dag weer verschillend vanpalet. Daarom

dat ik meedere gradients voorzie binnen dit ontwerp.

Benieuwd naar hoe de (potentiële) naam van jullie kindje
op dit kaartje pronkt? Bestel dan je gratis digitale preview 

via ellen@studiokriek.be

SPECIFICATIES

• formaat: 11 x 17cm (staand)
• papiersoort: wit, satiné, 350gr
• printtechniek: digitaal 

 

ONTWERPKOST

• design: €150 
• andere oriëntatie: + €45
• naamsticker: €20

PERSONALISATIE

• vormgeving: tekst + kleuren
• print: goudfolie, letterpress,...
• oriëntatie: staand/liggend 

 
 
 

• 100 stuks: €125
• 150 stuks: €160
• staal: €5 
• 150 naamstickers: +/- €50

DRUKKOST





DOOPSUIKER

Naamstickers
Als jullie net zoals mij houden van één mooi 
passend geheel, zullen jullie het ook belangrijk 
vinden dat het ontwerp van het geboortekaart-
je wordt doorgetrokken naar de doopsuiker.  
 
Elke collectiekaart krijgt zijn eigen bijpassend 
naamstickertje. Het ontwerp hiervan komt op 
€20.

Vorm
De stickertjes kunnen cirkelvormig, rechthoe-
kig, vierkant of zelfs in een andere vorm aange-
vraagd worden. Wat het vaakst gevraagd wordt 
zijn cirkelvormige van 40mm diameter.

Folie or not to folie?
Het is ook mogelijk om folie te verwerken in de 
stickers. Prijzen zijn hiervoor op aanvraag.

Quanto costa?
Voor 150 stickertjes van 40mm diameter kom je 
ongeveer op €50, mat of glanzende afwerking.

Aantallen
Alle vernoemde oplages zijn uiteraard aanpas-
baar naar jullie wensen. Deze aantallen zijn ge-
baseerd op gemiddelde bestellen die ik de afge-
lopen jaren ontvangen heb.

Ontvangen jullie graag een offerte opmaat? 
Mail dan gerust even naar ellen@studiokriek.be



FOLLOW MY STORIES

ellen@studiokriek.be - www.studiokriek.be
0494 76 86 62 - @studio.kriek


