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U word binnenkort (weer) papa en mama!!
Dit wilt u natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en aan iedereen laten
zien dat jullie kind is geboren.
Of u wilt als familie vrienden of collega's de kersverse ouders verrassen
met de geboorte van hun kind.
U zet een geboortebord in de tuin of hangt een bord aan de gevel
Op onze site ziet u verschillende soorten geboorteborden die u bij ons
kunt bestellen.
Kijkt u even rustig door alle foto's en voorbeelden heen.
Zit er niets bij dat u leuk vind , of heeft u een eigen idee,
dan maken wij het geboortebord zoals u het graag wilt hebben!
U bepaald de tekening en de kleur en wij maken het geheel naar wens!!!
U heeft al een compleet nieuw geboortebord vanaf 40 euro!!!

HUUR PRIJZEN
Geboorteborden en 3D objecten huren kan voor een periode van minimaal 4 weken.
Het naambordje wordt geleverd in bijpassende kleur.
De naam van de baby kunt u zelf plaatsen.
Plakletters zijn bij ons verkrijgbaar.
Ook houten letters zijn in elke kleur te krijgen.
Eerste 4 weken
Extra week
_______________________________________________
Geboortebord € 20
€5
Eenmalig voor naambordje
Plakletters per letter
Houten of geschilderde letter
Borg bord
Borg grondanker

€3
€ 0,50
€ 0,60
€ 50
€ 10 (optioneel)

De bedragen dienen bij het afhalen van het bord contant te worden afgerekend.
Bij het terugbrengen van het bord wordt het restantbedrag geretourneerd.
KOOP PRIJZEN
De prijzen voor een geschilderd geboortebord!
75x75 cm € 40,00
80x80 cm € 45,00
85x85 cm € 50,00
90x90 cm € 55,00
95x95 cm € 60,00
100x100 cm € 65,00
105x105 cm € 70,00
110x110 cm € 75,00
115x115 cm € 80,00
120x120 cm € 85,00
Zo kunt u zelf de prijs van uw geboortebord in de hand houden! Het bord kan dus tot maximaal 1.20x1.20
grootte gemaakt worden.(groter is wel mogelijk maar gaat in overleg met ons)
Onze koopborden worden standaard van 8 mm MDF gemaakt.Om ervoor te zorgen dat de borden buiten kunnen
staan, worden ze door ons afgelakt met speciale buitenlak.
De borden worden door ons met de hand geschilderd.
U kan bij het geboortebord een paal + grondanker bestellen die er meteen achter word gemonteerd.
Daar rekenen wij € 20 voor. Bevestigingsmateriaal wordt bijgeleverd.
Op de paal kan het naambortje worden gemonteerd. Losse naambordjes kosten € 3,00 .
Als u geen gaten in het bord wilt kunt u kiezen voor een bord met muurbevestiging. Kosten € 10,00
Daarmee kunt u tevens het bord naderhand makkelijk op de babykamer bevestigen!
Als u de naam al op het naambordje met plakletters wilt hebben rekenen wij daar € 0,50 per letter extra voor
en voor houten of geschilderde letters € 0,60 per letter.
Bij ons geen lelijke vierkante plakletters van de bouwmarkt maar een leuk uitziend lettertype!
Tevens kunnen wij de plakletters en houten of geschilderde letters in verschillende kleuren leveren!
Bij de maten tabel geld altijd de langste maat van het bord.
Dus wilt u b.v. een geboortebord dat een rechthoekige vorm heeft,
dan wordt de langste maat berekent!
B.v. een giraffe van 80 cm hoog wordt de maat 80x80 berekent!

Vraag naar onze speciale actieprijs
3D RaamBaby en Ooievaar

Koopprijs RaamBaby prijs € 34,50 en voor 3D– Ooievaar € 24,50

