GEBOORTEKAARTJES OP MAAT
Je bent op zoek naar een geboortekaartje wat echt bij jullie past…?
Ik maak illustraties die kenmerkend zijn om hun eenvoud met knipoog. Veelal
zwart-wit pentekeningen eventueel voorzien van patronen en/of kleuren. Ik
kan jullie huis of een auto samen met een specifieke kleur of een behangpatroon van de babykamer en huisdier integreren in een speciaal
geboortekaartje voor jullie!

Mieske.nl
Mieske Klomp
info@mieske.nl

PRIJZEN EN WERKWIJZE
GEBOORTEKAARTJES OP MAAT

Werkwijze
1. Inventarisatie wensen
Aan de hand van een lijst inventariseer ik jullie wensen
voor formaat, kleuren, lettertypes en specifieke wensen
voor afbeeldingen en patronen. We bespreken dit
zonodig telefonisch en op basis hiervan maak ik een
prijsopgave.
2. Ontwerp en bespreken
Na ontvangst van jullie akkoord ga ik aan de slag met het
ontwerp. Binnen 4 werkdagen ontvang je een digitaal
proefkaartje. Je bekijkt het kaartje en controleert alle
gegevens goed. Mocht je correcties hebben, dan geef je
dit door.
3. Kaartje definitief
Alle wijzigingen worden verwerkt tot een definitief
ontwerp. Dit ontwerp ontvang je wederom digitaal. Een
proefdruk is optioneel te bestellen.
4. Drukwerk bij geboorte
Na de geboorte geven jullie de naam, datum en
eventuele bijzonderheden aan mij door en verzorg ik het
drukwerk (op werkdagen voor 12:00 = verzending op
dezelfde dag). Tevens ontvangen jullie het kaartje in .pdf
en .jpg formaat om digitaal te verzenden of te publiceren.

Prijs
De prijs is afhankelijk van jullie specifieke wensen. Ter
indicatie: een ontwerp als bovenstaande kaartje inclusief
drukwerk op enkel staand papier, formaat (21x10cm) voor
150 kaarten met bijpassende witte / bruine kraft envelop:
ca € 300.

Bijpassende postzegel
Het is mogelijk een rol persoonlijke
bijpassende postzegels te laten maken.
1 rol = 100 postzegels Nederland

Nog meer
Extra mogelijkheden zoals kraamborrel uitnodigingen,
sluitzegels, labels, posters, etc zijn bespreekbaar. Mail me
gerust. We kunnen samen de opties bespreken.
En op dezelfde wijze maak ik ook op maat gemaakte
persoonlijke trouwkaarten en verhuiskaarten.
Kijk voor meer voorbeelden op Mieske.nl

