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bronze . silver . gold . diamond . platinum
Elke collectiekaart kan op verschillende manieren gedrukt worden.

Maak je keuze in druktechniek en papiersoort volgens jullie eigen wensen, stijl of budget!

prijstabellen

witte kaart

+ kleur/folie op snee

gekleurde kaart full color kaartwitte kaart



1. Witte kaart met druktechniek naar keuze
Zowel de voor- als achterkant van de kaart is wit + opdruk naar keuze. Het ontwerp kan gedrukt worden op de dikke kaart 580gr 
of de extradikke kaart 800gr.

Babyborrelkaart

Formaat

Print voorzijde

Print achterzijde

50 stuks

100 stuks

150 stuks

200 stuks

250 stuks

11x16,5cm

normale print

1 kleur naar keuze

normale print

kleur idem voorzijde

€480

€495

€510

€525

€540

11x16,5cm

LETTERPRESS

1 kleur naar keuze

letterpress

kleur idem voorzijde

€490

€510

€535

€560

€580

11x16,5cm

FOLIEDRUK

goud, koper, ...

letterpress

1 kleur naar keuze

€670

€700

€725

€740

€770

Dikke kaart 580gr Extradikke kaart 800gr

11x16,5cm

LETTERPRESS

1 kleur naar keuze

letterpress

kleur idem voorzijde

€570

€630

€690

€750

€810

11x16,5cm

FOLIEDRUK

goud, koper, ...

letterpress

1 kleur naar keuze

€720

€765

€815

€875

€930

goldsilverbronze diamond platinum

€2/kaart €2/kaart €2/kaart €2,5/kaart €2,5/kaart



2. Witte kaart met letterpress of foliedruk + kleur/folie op snee
Zowel de voor- als achterkant van de kaart is wit + opdruk in letterpress of foliedruk. Het randje van de kaart komt in kleur of folie op snee en 
zorgt voor een echte eye-catcher! Kaartjes met kleur of folie op snee worden enkel gedrukt op een extradikke kaart.

Babyborrelkaart

Formaat

Print voorzijde

Print achterzijde

Extra afwerking 

50 stuks

100 stuks

150 stuks

200 stuks

250 stuks

11x16,5cm

LETTERPRESS

1 kleur naar keuze

letterpress

kleur idem voorzijde

KLEUR op snee

€655

€730

€805

€880

€960

11x16,5cm

LETTERPRESS

1 kleur naar keuze

letterpress

kleur idem voorzijde

FOLIE  op snee

€690

€750

€880

€1005

€1135

Extradikke kaart 800gr

silver gold

€2,5/kaart €2,5/kaart

11x16,5cm

FOLIEDRUK

goud, koper, ...

letterpress

1 kleur naar keuze

KLEUR op snee

€795

€920

€1050

€1175

€1305

11x16,5cm

FOLIEDRUK

goud, koper, ...

letterpress

1 kleur naar keuze

FOLIE op snee

€865

€945

€1130

€1320

€1505

Extradikke kaart 800gr

diamond platinum

€2,5/kaart €2,5/kaart



3. Gekleurde kaart (1 kleur) met druktechniek naar keuze
De voorkant van de kaart heeft 1 kleur naar keuze + afwerking in letterpress of foliedruk. De achterkant is wit + opdruk in het gekozen kleur 
van de voorkant. Dit type kaartje wordt enkel op de dikke kaart 580gr gedrukt.

Babyborrelkaart

Formaat

Print voorzijde

Naam voorzijde

Print achterzijde

50 stuks

100 stuks

150 stuks

200 stuks

250 stuks

11x16,5cm

1 kleur naar keuze

naam blijft wit

normale print

kleur idem voorzijde

€480

€495

€510

€525

€540

11x16,5cm

1 kleur naar keuze

naam in LETTERPRESS

normale print

kleur idem voorzijde

€615

€630

€650

€670

€690

11x16,5cm

1 kleur naar keuze

naam in FOLIEDRUK

normale print

kleur idem voorzijde

€695

€715

€735

€755

€775

Dikke kaart 580gr

11x16,5cm

1 kleur naar keuze

naam in FOLIEDRUK

letterpress

kleur idem voorzijde

€755

€790

€825

€865

€895

goldsilverbronze diamond

€2/kaart €2/kaart €2/kaart €2/kaart



4. Full color print met druktechniek naar keuze
De voorkant van de kaart heeft een full color print + afwerking naar keuze. De achterkant is wit + opdruk in 1 of meerdere kleuren. Dit type 
kaartje wordt enkel op de dikke kaart 580gr gedrukt.

Babyborrelkaart

Formaat

Print voorzijde

Naam voorzijde

Print achterzijde

50 stuks

100 stuks

150 stuks

200 stuks

250 stuks

11x16,5cm

full color

naam mee in full color

full color

€580

€590

€605

€620

€635

11x16,5cm

full color

naam in letterpress

full color

€670

€685

€705

€720

€735

11x16,5cm

full color

naam in foliedruk

full color

€790

€805

€825

€845

€865

Dikke kaart 580gr

goldsilverbronze

€2/kaart €2/kaart €2/kaart



Ben je fan van een collectiekaart, maar wens je de kaartjes 
liever bij jou in de buurt laten drukken? Dat kan!

Samen werken we het kaartje volledig naar wens uit. Eens 
het op punt staat, bezorg ik jullie alle nodige bestanden en 

kleurcodes waarmee je eigen drukker verder kan!

Contact met je drukker, keuze papier en druktechnieken 
en bespreken van de drukkosten is dan volledig aan jullie. 
Studio Lolo is dan ook niet verantwoordelijk voor het ein-

dresultaat.

Aankoop design collectiekaart: €150

Babyborrelkaarten in de stijl van het gekozen kaartje

Formaat 8x8cm
Bedrukking op 1 kant.

Babyborrelkaartjes worden gedrukt op dezelfde papier-
soort en met dezelfde kleur en druktechniek als het ge-

kozen geboortekaartje. Zo vormt alles 1 mooi geheel. 

€2 a 2,5/stuk
Aankoop ontwerp om extern te laten drukken: €20

eigen drukker?babyborrelkaart



€0,8 per stuk
(minimum 40 stuks)

Beschikbaar in:
Goud, rosé-goud, zilver, koper,

zwart, wit en donkerblauw

Formaat: 4-5cm breed

vinylstickers

Formaat

Vorm

50 stuks
100 stuks
150 stuks
200 stuks
250 stuks

Sticker normale print
alle kleuren mogelijk

30mm - 40mm - 50mm

rond of vierkant

€50
€60
€70
€80
€90

Witte sticker + digitale foliedruk
goud, zilver, koper, rosé-goud

30mm - 40mm - 50mm

rond of vierkant

€65
€80
€95
€115
€130

80mm

rond of vierkant

€40

80mm

rond of vierkant

€50

Formaat

Vorm

10 stuks

Afwerking: stickers & labels



Formaat

Vorm

50 stuks
100 stuks
150 stuks
200 stuks
250 stuks

Label normale print
alle kleuren mogelijk

50x50mm

vierkant

€55
€60
€65
€70
€75

50x50
mm

Witte label + digitale foliedruk
goud, zilver, koper, rosé-goud

50x50mm

vierkant

€65
€75
€80
€85
€90

50x50
mm

rechthoek + boorgat

€70
€75
€80
€85
€90

50x15mm

rechthoek + boorgat

€85
€95
€105
€115
€125

50x15mm

Vorm

50 stuks
100 stuks
150 stuks
200 stuks
250 stuks



Alle kaarten en enveloppen vallen binnen de
genormaliseerde zendingen

= 1 postzegel

Formaat

€/stuk

120x180mm

US

€0,5

Formaat

prijs per 10 stuks

Stickers in folie

Stickers met

bedrukking

20mm

€2

goud

koper

zilver

rosé-goud

Wit + gouden hartje

Goud + wit hartje

YAY in goud

trouwringen in goud

sluitstickers

Afwerking: enveloppen & sluitstickers



werkwijze



1 Kies een kaartje
Kies je favoriete design uit de ruime collectie geboortekaartjes.

2 Digitale preview
Verkocht aan dat ene kaartje, maar twijfel je of de naam van je toekomstige baby er mooi zal komen op te staan? Vraag dan
vrijblijvend een gratis digitale preview aan via de website! 

In de preview vind je een ruime keuze aan lettertypes en lay-outs terug, die een goed beeld van alle mogelijkheden kunnen aantonen. Heb je ineens al wat vragen of 
heb je reeds een specifieke voorkeur qua lay-out of kleuren? Laat het dan zeker weten via het extra invulveld!

3 Stalenpakket
Om het jullie makkelijk te maken, heeft Studio Lolo reeds enkele mooie en kwalitatieve papiersoorten geselecteerd. Wil je de verschillende kaartjes en druktechnieken 
graag eens voelen en zien?  Bestel dan even een stalenpakket via de website! 

De kosten van het stalenpakket worden afgetrokken van de eindfactuur wanneer je uiteindelijk een bestelling plaatst. (max. €10)

4 In love!
Ben je helemaal verkocht? Super! Dan maak ik graag een offerte voor jullie op.

Hiervoor heb ik volgende info van jullie nodig:
     - Aantal kaartjes (voorzie zeker 10% reserve!)
     - Keuze collectiekaart, druktechnieken en kleuren (letterpress, foliedruk, ...)
     - Keuze papier
     - Eventuele extra’s zoals enveloppen, stickers, labels, geschenkjes en lasercutproducten.

Op alle doopsuikergeschenken ontvang je bovendien 10% korting indien je de kaartjes door Studio Lolo laat ontwerpen.



5 Let’s go!
Gaan jullie akkoord met de offerte en willen jullie graag jullie kaartje door Studio Lolo laten maken? Hooray!
Na het betalen van een voorschot (€100), gaan we verder met de volledige uitwerking en personalisatie van jullie kaartje. Eventuele extra’s zoals enveloppen, stick-
ers, doopsuiker... kunnen dan ook reeds besteld en geleverd worden.

6 Afronden van de bestelling
Wanneer alles van extra’s geleverd is en het kaartje volledig op punt staat, gaan we over tot de volledige betaling van de factuur. Deze wordt +- 1 a 1,5 maand voor 
uitgerekende datum naar je verzonden, samen met de finale versie van het kaartje en de laatste info voor geboorte. Zo zijn jullie op de hoogte en kan alles tijdig in 
orde gebracht worden.

Let op! De kaartjes gaan pas in druk na volledige betaling van de eindfactuur.

7 YAAAAAAY!
Jullie kindje is geboren! Proficiat!

Stuur een smsje of bij voorkeur een whatsapp bericht naar +32 498 20 89 13 met alle resterende geboortegegevens (datum, gewicht, lengte)!
Na ontvangst, stuur ik jullie asap een berichtje terug ter bevestiging! Jullie kaartje wordt dezelfde dag nog naar de drukker verstuurd (weekdagen). Via whatsapp 
ontvangen jullie dan ook reeds de finale digitale versie in afwachting van de gedrukte kaartjes.

8 Ophaling of verzending
Om de kwaliteit en timing van het drukwerk te garanderen, rekenen we maximaal 3 werkdagen om de kaartjes te drukken! De drukkerij is gesloten op zaterdag, 
zondag en feestdagen. Eens het drukwerk klaar is, worden jullie meteen op de hoogte gebracht.

De kaartjes kunnen rechtstreeks bij de drukker opgehaald worden (regio Gent)
of
De kaartjes kunnen via Bpost verzonden worden naar een adres in België (9€ via verzekerde zending) (+2 werkdagen) / een adres in Nederland (16,4€ via verze-
kerde zending) (+3-4 werkdagen) 



Voorwaarden
Auteursrecht

Ontwerpen van Studio Lolo (al dan niet verkregen via een digitale preview) mogen in geen geval gebruikt of gekopieerd worden.

Offerte en betaling
Door betaling van het voorschot wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden en prijzen.

Het drukwerk gaat pas in druk na volledige betaling van de eindfactuur.

Drukwerk
Om de kwaliteit en timing van het drukwerk te garanderen, rekent Studio Lolo maximaal 3 werkdagen om de kaartjes te drukken!

De drukkerij is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Annulatie
Annulatie van de bestelling wanneer het volledige factuurbedrag reeds betaald is, kan zolang er nog geen drukwerk besteld is. Het volledige factuurbedrag 

- voorschot (€100) wordt terugbetaald binnen de 14 dagen na annulatie!

Wanneer er reeds gepersonaliseerd drukwerk (stickers, kaarten, ...) besteld is, worden deze kosten afgetrokken van het terug te storten bedrag.

De reeds gemaakte ontwerpen mogen uiteraard niet verder gebruikt worden door de klant.



Ontdek het nieuwe
lasercut aanbod!

Gepersonaliseerde naamborden, uitgesneden namen, naamhoepels,
memory boxen, sleutelhangers, caketoppers ... en nog veel meer!

Bekijk alle mogelijkheden op de website!



S T U D I O  L O L O

Lorenzo Naudts

T 0498 20 89 13

M  info@studiololo.be

W www.studiololo.be

 @studio_lolo_

BTW 0689 544 789

IBAN BE40 7340 4441 2063

BIC KREDBEBB

Social Media
L O G O S  P A C K


