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Fijn dat je mijn brochure leest! Ben jij op zoek naar geboortekaarten of
trouwkaarten? Ik help je hier graag mee! Ook voor geschenkjes, doopsuiker en/
of houten decoratie - vollédig passend bij het ontwerp van de kaartjes - ben je
aan het juiste adres. Als creatief grafisch ontwerper zorg ik voor een persoonlijke
en kwalitatieve aanpak.
Studio Kiki helpt je graag om de geboorte van jullie baby of de trouwdag van jou
en je partner grafisch vorm te geven. Zo kan je alles op één plaats bestellen met
dezelfde look & feel voor een mooi totaalplaatje!
In deze brochure geef ik je meer uitleg over de werkwijze, het proces en het
aanbod van Studio Kiki. Heb je nog vragen of wens je een offerte op maat? Neem
dan zeker contact met me op via mail.
Stuur me een mailtje.

Uiteraard ben je ook welkom om de kaartjes, druktechnieken, mogelijke
verpakkingen, geschenkjes en decoratie te komen bekijken. Zo kan je de keuze

Maak je afspraak.

Foto: Joelz fotografie

makkelijker maken.
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Werkwijze
1. GET IN TOUCH

3. FOR YOU

Contacteer me met je wensen of vragen.

Het kaartje staat nu klaar! Geef me het definitieve aantal kaartjes,

We bespreken de mogelijkheden en je ontvangt hierbij een vrijblijvende

geschenkjes, suikerbonen, snoep, ... door. Je ontvangt de factuur

prijsofferte. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Je bent steeds

met resterende bedrag. Na betaling van deze factuur zorg ik voor de

welkom (op afspraak) om de mogelijkheden te overlopen en mijn eerder

geschenkjes en/of decoratie. Trouwkaarten kunnen in deze fase in

gemaakte werk te bekijken. Na goedkeuring van de offerte, ontvang je

druk gaan en opgehaald worden. Zodra de geschenken/decoratie

een voorschotfactuur. Bij Studio Kiki kan je terecht voor drukwerk en/

klaar zijn, kan je ook deze ook ophalen (steeds op afspraak).

of geschenken en/of decoratie (minimale bestelwaarde €75).
4. PARTY
2. DESIGN

Bij een geboorte is het nu wachten op de baby. Zodra hij/zij geboren

Een eerste ontwerp wordt gemaakt na ontvangst van het voorschot

is, stuur je me de laatste gegevens (datum, lengte, ...) door per mail.

(ronde 1, digitaal). Je geeft me feedback op het gemaakte ontwerp.
TIP: Bundel al je feedback zodat je elke ontwerpronde optimaal benut.

Alvorens ik de kaarten definitief laat drukken, bezorg ik je een digitale

Ik ga hiermee aan de slag (ronde 2, digitaal). Na je nieuwe feedback,

versie via mail. Kijk alles goed na op lay-out en schrijffouten. Als

maak ik nog een laatste versie van je ontwerp (ronde 3, digitaal) .

achteraf fouten in het drukwerk worden gevonden, is alleen de klant
hiervoor verantwoordelijk. Na jouw “goed-voor-druk”-bevestiging, gaat

Het kaartje is nu klaar. Ik laat bij de drukker een gratis papieren

het kaartje naar de drukker. Ik geef je een seintje als jouw drukwerk

proefdruk maken (full colour en/of digitale folie). Wens je na ontvangst

klaar is (bij digitaal drukwerk reken je hier gemiddeld één tot vijf

van de proefdruk nog een aanpassing? Dit kan nog een laatste maal

werkdagen voor).

(ronde 4, digitaal).
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Geboortekaarten
Het vaste aanbod geboortekaarten groeit continu. Deze kan je bekijken op studiokikiontwerp.be/geboortekaarten
Kleuren en lettertypes kunnen steeds aangepast worden aan jouw wensen.
Graag een origineel ontwerp? Of wil je een eigen tekening/geschrift (of dat van broer/zus) als geboortekaart laten maken?
LOVE IT! Je kaartje is 100% uniek. Neem even contact met me op. We bespreken samen de mogelijkheden en afwerkingen.

5

6

7

8

9

Trouwkaarten
Het vaste aanbod trouwkaarten groeit continu. Deze kan je bekijken op studiokikiontwerp.be/trouwkaarten
Kleuren en lettertypes kunnen steeds aangepast worden aan jouw wensen.
Heb je zelf een idee, een specifieke kleur die je trouwdag bepaald, of wil je een eigen tekening als trouwkaart laten maken?
LOVE IT! Je kaartje is 100% uniek. Neem dan even contact met me op. We bespreken samen de mogelijkheden en afwerkingen.
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Prijsoverzicht
Bekijk op volgende pagina’s de prijsoverzichten van Studio Kiki (prijzen inclusief BTW).
Deze prijzen bevatten het ontwerp* + drukwerk* + 1 papieren proefdruk + witte enveloppen.
*ontwerp uit collectie, of basisontwerp. Bij trouwuitnodigingen 1 versie (dagindeling).

Ik werk steeds met een kennismakingsgesprek, waarin we jouw ideeën bespreken.
Nadien ontvang je een vrijblijvende offerte. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.
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Drukwerk - full colour

Drukwerk - met digitale folie (recto) op witte achtergrond

Inclusief 1 proefdruk + witte enveloppen.

Inclusief 1 proefdruk (met folie) + witte enveloppen.

75 stuks

100 stuks

125 stuks

75 stuks

100 stuks

125 stuks

A6, vierkant, US
300 gr papier

€ 295

€ 310

€ 325

A6, vierkant, US
300 gr papier

€ 370

€ 385

€ 400

A6, vierkant, US
multiloft 2-laags

€ 370

€ 395

€ 420

A6, vierkant, US
multiloft 2-laags

€ 450

€ 475

€ 500

A6, vierkant of US
Dubbel kaartje

€ 320

€ 340

€ 360

A6, vierkant of US
Dubbel kaartje

€ 375

€ 410

€ 445

11 x 17 cm
300 gr papier

€ 305

€ 325

€ 340

11 x 17 cm
300 gr papier

€ 385

€ 400

€ 415

11x17 cm
multiloft 2-laags

€ 395

€ 425

€ 455

11x17 cm
multiloft 2-laags

€ 500

€ 525

€ 550

11 x 17 cm
Dubbel kaartje

€ 340

€ 375

€ 400

11 x 17 cm
Dubbel kaartje

€ 410

€ 460

€ 510

Folie recto verso: meerkost van +20%

Ontwerp op maat? Trouwuitnodigingen met meerdere versies?

Contacteer me met je wensen, of maak een afspraak.
We bespreken de mogelijkheden en je ontvangt hierbij een vrijblijvende prijsofferte. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.
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Drukwerk - met (digitale) folie op gekleurde achtergrond
Inclusief 1 proefdruk (met folie) + witte enveloppen.

Drukwerk - Pocketfolds
Inclusief 1 proefdruk (met folie) + witte enveloppen.
Gelijmd door Studio Kiki !

75 stuks

100 stuks

125 stuks

A6, vierkant, US
300 gr papier

€ 410

€ 435

€ 460

A6, vierkant, US
multiloft 2-laags

€ 475

€ 525

€ 575

A6, vierkant of US
Dubbel kaartje

€ 450

€ 500

€ 550

11 x 17 cm
300 gr papier

€ 435

€ 460

€ 485

11 x 17 cm
multiloft 2-laags

€ 550

€ 600

€ 650

11 x 17 cm
Dubbel kaartje

€ 550

€ 600

€ 650

75 stuks

100 stuks

125 stuks

Pocketfold zonder zakje

€ 450

€ 500

€ 550

Pocketfold met zakje

€ 500

€ 550

€ 600

Pocketfold zonder zakje
+ digitale folie op wit

€ 550

€ 600

€ 650

Pocketfold met zakje
+ digitale folie op wit

€ 600

€ 650

€ 700

Folie recto verso: meerkost van +20%
pocketfold zonder zakje

pocketfold met zakje
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Drukwerk - kleine kaartjes (babyborrel, extra info, ...)

Ook voor deze technieken ben je welkom bij Studio Kiki.

Kaartjes met hetzelfde ontwerp als op jouw trouw-/geboortekaarten.

Hiervoor werk ik met een offerte op maat.

75 stuks

100 stuks

125 stuks

•

Kaarten op groeipapier, graspapier of stropapier

•

Kleur op snee (enkel mogelijk bij multiloft 2-laags papier omdat je
kaart een zekere dikte nodig heeft voor dit effect)

5.5 x 8.5 cm

€ 90

€ 100

€ 110

8 x 11 cm

€ 112.50

€ 125.00

€ 137.50

2 extra versies

Multiloft 3-laags met gekleurd tussenvel

•

Kaarten op velours of linnen papier (reken op min. budget €900)

•

Letterpress bedrukkingen (reken op min. budget €900)

•

Blinddruk (reken op min. budget €900).

•

...

Hou bij speciale druktechnieken zoals letterpress, blinddruk, linnen of

Extra versies (vb trouwuitnodigingen)
1 extra versie

•

velours papieren alvast rekening met stevige drukkosten (minimaal budget:
3 extra versies

€900 voor 75 kaarten), aangezien het telkens om ambachtelijke arbeid gaat.
waarbij men met een metalen cliché (“stempel”) jouw tekst en tekening IN
het papier perst. Bij deze technieken is een papieren proefdruk niet mogelijk.

formaat onafhankelijk

+ €30

+ € 60

+ € 90
Omwille van dit intenstief drukproces moet je ook rekenen op een langere
levertermijn van minimaal 5 werkdagen, zodat wij de kwaliteit kunnen
bewaren.
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Bij Studio Kiki koop alle geschenken inclusief sticker of gravering. Deze hoef je niet apart aan te kopen.
Koop je elders je geschenkjes/verpakkingen? Dan kan je de stickers aankopen bij Studio Kiki.

Stickers: papieren stickers

Stickers: vinylstickers (uitgesneden naam) - klein

Stickers met hetzelfde ontwerp als op jouw trouw-/geboortekaarten.
35 stuks

Ø 30 mm, full colour

€ 55

75 stuks

€ 57

115 stuks

Vinylstickers in hetzelfde lettertype als op het geboortekaartje. Er zijn
verschillende vinylkleuren beschikbaar, we kiezen een kleur die het beste
past bij je (geboorte)kaart / of geschenk. Minimaal 50 stuks.
50 stuks

75 stuks

100 stuks

€ 35

€ 52.50

€ 70

€ 59

Ø 30 mm, folie op wit

€ 60

€ 65

€ 70

Ø 30 mm, folie op kleur

€ 95

€ 100

€ 105

60 stuks

80 stuks

100 stuks

Ø 40 mm, full colour

€ 56

€ 58

€ 60

Ø 40 mm, folie op wit

€ 65

€ 70

€ 75

Ø 40 mm, folie op kleur

€ 105

€ 110

€ 115

Vinylstickers klein
(+ 4 cm breed)

Stickers: vinylstickers (uitgesneden naam) - groot

Deze zijn ideaal om grote uitdeelpotten te voorzien met een naam.
Andere opschriften zijn ook mogelijk, vb: ‘Oma van Stella’, ‘Meter van Jack’.
Minimaal 3 stuks.

Vinylstickers groot
(+ 7-8 cm breed)

3 stuks

4 stuks

5 stuks

€9

€ 12

€ 15
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Wat is inbregrepen in de prijs?
•

Ontwerpen uit de collectie, maar ook een nieuw ‘basisontwerp’ is mogelijk.
Laat je inspireren door voorafgaande ontwerpen. Ik pas deze graag aan naar jouw uniek en eigen kaartje: je kan kiezen voor een ander formaat,
andere layout/indeling, nieuw lettertype of aanpassingen in het kleurenpallet. Een kaartje met enkel een naam (lettertype naar keuze) of eenvoudige
tekeningen (vb driehoekjes, bolletjes, ..) behoort tot de categorie ‘basisontwerp’.

•

Inclusief 1 papieren proefdruk (full colour en/of digitale folie).

•

Inclusief witte enveloppen. Liever gekleurde enveloppen? Dan betaal je hiervoor €0.25/envelop.

Ophalen in Herent (reken 2 tot 8 werkdagen, afhankelijk van de gekozen druktechniek).
Verzending via B-post naar adres bedraagt €10 (met track & trace).
Bestaat jouw idee nog niet binnen de bestaande Studio Kiki collectie, en het is geen ‘basisontwerp’? Dan werk ik voor jou een volledig nieuw ontwerp
op maat uit. Tijdens een gesprek luister ik naar jouw/jullie ideeën en kan ik de daarbij horende prijs bepalen. Deze prijsofferte ontvang je in je mailbox.
Formaten (liggend op rechtop)
Om ervoor te zorgen dat we een geschikte envelop hebben voor jouw kaartjes (wit of leuke kleur), én om ervoor te zorgen dat je slechts één postzegel
moet kleven op je verzending, werk ik doorgaans met 4 mogelijke ‘standaardformaten’: 10x15 cm (A6), 10x20 cm (US), 11x17cm, en 12x13cm (vals
vierkant). De laatste maken we net niet vierkant zodat ze mooi passen in een enveloppe van 12.5x14cm. Hierdoor is er maar één postzegel nodig bij
verzending. Voor elk van deze formaten is een ‘enkele’ of ‘dubbele’ kaart worden. Had je toch graag een ander formaat? Laat het me weten! Ik werk een
prijsofferte op maat voor je uit.

10x15 cm

11x17 cm

12x13 cm

21x10 cm

10x21 cm

Enkel kaartje

Dubbel kaartje
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Geschenken en decoratie
Bekijk op volgende pagina’s de geschenkverpakkingen van Studio Kiki.
BELANGRIJK: De prijzen zijn steeds INCLUSIEF sticker (deze kost hoef je dus niet apart te berekenen)!
Je kan kiezen tussen een papieren sticker (full colour) of vinylsticker (uitgesneden naam).
De stickers worden voor jou al aangebracht op de doosjes.
Doopsuiker of snoepwaren kan je zelf voorzien of apart aankopen (zie pagina...).
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1

2

1.STOKDOOSJES
6 x 4 x 1 cm
€ 1.90/st incl. sticker*
2.HOGE DOOSJES + houten speldje
13 x 3.5 x 5 cm
€ 1.90/st incl. sticker*
3.KUBUSDOOSJES
5 x 5 x 5 cm
€ 1.80/st incl. sticker*

3

4

4.SCHUIFDOOSJE LANG
(wikkel karton of transparant)
8 x 4 x 2.2 cm
€ 2.20/st incl. sticker*
gekleurde of transparante wikkel

5.SCHUIFDOOSJE VIERKANT
(wikkel karton of transparant)
6.6 x 6.6 x 2.2 cm
€ 2.20/st incl. sticker*
5

6

gekleurde of transparante wikkel

6.GONDELDOOSJE
11 x 7.5 x 2.5 cm
€ 1.80/st incl. sticker*
* te bestellen per 10 doosjes in dezelfde kleur en vorm. Papieren sticker
full colour print of vinylsticker (uitgesneden naam).
Kartonnen doosjes zijn verkrijgbaar in 35 verschillende kleuren (zie
volgende pagina),
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P06

G15

G14

G13

G10

G11

MUSKAT
BROWN

black

antraciet

thee

bruin

zandsteen

havanna

muskat brown

G04

G03

P01

G02

C11

C10

C08

nachtblauw

donkerblauw

riviera blue

zachtblauw

hemelsblauw

lavendel

wijnrood

P07

C03

G06

G09

G05

G08

CR04

cactus

munt

grasgroen

olijfgroen

frisgroen

zijdegroen

kiwi

P03

C02

G01

C04

C01

C06

C09

cosmo pink

rood

oranje

oker

geel

terra

oudroze

G12

CR03

CR02

CR01

S01

C05

B01

cayenne

almond

grape

mais

nude

perzik

wit

! Opgelet: kleuren op een scherm kunnen afwijken van de effectieve kleuren van het papier (de doosjes).
Je bent welkom (op afspraak) om de verpakkingen te komen bekijken bij Studio Kiki (Herent). Enveloppen zijn verkrijgbaar in dezezelfde kleuren.
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KATOENEN ZAKJE, WIT
8 x 13 cm

TETRA ZAKJE,BLAUW - BRUIN - WIT
20 x 20 cm (open)

TETRA ZAKJE, PAARS - ROZE - GEBROKEN WIT
20 x 20 cm (open)

€ 2.40/st incl. touw en papieren label

€ 2.40/st incl. touw en papieren label

€ 2.40/st incl. touw en papieren label

te bestellen per 5 stuks, min. 10 stuks

te bestellen per 5 stuks, min. 10 stuks

€ 3.40/st incl. touw en houten label,
gegraveerd

€ 3.40/st incl. touw en houten label,
gegraveerd

te bestellen per 5 stuks, min. 20 stuks

te bestellen per 5 stuks, min. 20 stuks

te bestellen per 5 stuks, min. 10 stuks

€ 3.40/st incl. touw en houten
label, gegraveerd
te bestellen per 5 stuks, min. 20 stuks

€ 3.00/st incl. touw en
papieren label, afgewerkt met
droogbloemen
te bestellen per 5 stuks, min. 20 stuks
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GLAZEN POTJE MET KURK

GLAZEN STOLP MET KURK

GLAZEN BUISJE MET KURK

Ø 5 cm x 7 cm
€ 2.90/st incl. sticker

Ø 5 cm x 7.5 cm
€ 2.90/st incl. sticker

Ø 2.5 cm x 10 cm
€ 2.00/st incl. sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

(vinylsticker)

(vinylsticker)

(vinylsticker)

GLAZEN FLESJE MET KURK
Ø 4 cm x 8.5 cm
€ 3.00/st incl. sticker
te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker
full colour print of uitgesneden naam
(vinylsticker)
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GLAZEN APOTHEKERSFLESJE,
TRANSPARANT OF DONKER

KAARSJE MET HOUTEN LONT,
WIT OF DONKER

PLASTIC ZEEPPOMPJE
GEVULD MET HANDZEEP

KAARSJE MET KURK DEKSEL,
GOUD OF ROSEGOUD

Ø 4.5 cm x 9 cm
€ 3.25/st incl. sticker

Ø 5.2 cm x 6.2 cm
€ 4.50/st incl. sticker

Ø 4.5 cm x 9 cm
€ 3.20/st incl. zeep en sticker

Ø 5.2 cm x 6.2 cm
€ 4.60/st incl. sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

(vinylsticker)

(vinylsticker)

(vinylsticker)

(vinylsticker)
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NATHAN

MINI WECKPOTJE

METALEN POTJE MET HOUT

GLAZEN POTJE MET HOUT

Ø 5.5 cm x 5 cm
€ 2.90/st incl. sticker

Ø 8.5 cm x 3.5 cm
€ 3.00/st incl. sticker

Ø 8.3 cm x 3.5 cm
€ 4.00/st incl. sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks per kleur, min. 30

te bestellen per 10 stuks, min. 20 stuks.

full colour print of uitgesneden naam

stuks (hierin kan je mixen met kleuren per

Papieren sticker full colour print of

(vinylsticker)

10st). Papieren sticker full colour print of

uitgesneden naam (vinylsticker)

uitgesneden naam (vinylsticker)

Ø 6 tot 7 cm x 7 cm
€ 3.00/st incl. sticker
te bestellen per 10 stuks, min. 20 stuks.
Papieren sticker full colour print of
uitgesneden naam (vinylsticker)

METALEN POTJE MET HOUT,
GEGRAVEERD DEKSEL

GLAZEN POTJE MET HOUT,
GEGRAVEERD DEKSEL

Ø 8.5 cm x 3.5 cm
€ 3.50/st incl. gravering

Ø 8.3 cm x 3.5 cm
€ 4.50/st incl. gravering

te bestellen per 10 stuks per kleur, min. 30

te bestellen per 10 stuks, min. 20 stuks.

stuks (hierin kan je mixen met kleuren per

Papieren sticker full colour print of

10st). Papieren sticker full colour print of

uitgesneden naam (vinylsticker)

uitgesneden naam (vinylsticker)

GLAZEN BOLVORMIG POTJE MET
HOUTEN DEKSEL

GLAZEN BOLVORMIG POTJE MET
HOUTEN DEKSEL
Ø 6 tot 7 cm x 7 cm
€ 3.50/st incl. gravering
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METALEN POTJE MET HOUT

TURQUOISE

ORANJE

BRUIN

ZAND

WIT

FUCHIA

VIOLET

CREME

ROOD

GEEL

ROZE

AQUA

LILA

MINT

LEMON GREEN

LICHTROZE

LICHTBLAUW

ZILVER

GOUD

BRONS

ZWART

DONKERGROEN

METALEN DOOSJE
MET KURKEN DEKSEL

TRANSPARANT KUBUSDOOSJE

TRANSPARANT ROND DOOSJE

TRANSPARANT ZAKJE

MELKZAKJE

5 x 5 x 5 cm
€ 1.80/st incl. sticker

Ø 8 cm x 2 cm
€ 1.80/st incl. sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

14 x 8.5 cm
€ 1.20/st incl. sticker*
€ 1.30/st incl. sticker* en
houten knijper

6.5 x 11 cm
€ 1.40/st incl. sticker*
€ 1.90/st incl. sticker* en
metalen clip (goud of zwart)

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

(vinylsticker)

(vinylsticker)

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

(vinylsticker)

(vinylsticker)
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GLAZEN FLESJE MET DOP
(ZILVER OF GOUD)

GLAZEN POTJE MET SCHROEFDEKSEL
(WIT, GOUD OF ZWART)

Ø 3.5 cm x 12 cm (50 ml)
€ 2.50/st incl. sticker*

Ø 5 cm x 7.5 cm
€ 2.50/st incl. sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

te bestellen per 10 stuks. Papieren sticker

full colour print of uitgesneden naam

full colour print of uitgesneden naam

(vinylsticker)

(vinylsticker)

BELLENBLAZER, WIT
50 ml (Ø 3.5 cm x 11 cm)
€ 1.80/st incl. sticker*
* te bestellen per 10 stuks.
Inclusief naamsticker (vinylsticker)

GLAZEN FLESJE MET
DROOGBLOEMEN
Ø 3.5 cm x 12 cm (50 ml)
€ 6.00/st incl. klein boeketje
droogbloemen en sticker
te bestellen per 5 stuks. OPGELET:
droogbloemen zijn seizoensafhankelijk.
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ZEEPJES
5 x 7.5 x 1.5 cm
€ 4.25/stuk incl. melkwikkel en
sticker*
De intensiteit van de kleuren kunnen afwijken per
productie. Soms zijn de kleuren dus sterker of lichter
dan op het voorbeeld.
1. Black marble - Calendula & Bamboe
2. Terracotta - Fresh balm
3. Blue cloud - Eau de sel
4. Purple cloud - Lavendel
5. Green cloud - The chai
6. Pink cloud - Hibiscus
7. Warm yellow - Calendula
8. Cream - Avène
Deze prachtige zepen worden handgemaakt in
België. Ze hebben een vegetale zeepbasis en
bevatten kwaliteitsvolle parfums uit Grasse en
natuurlijke pigmenten.
Ps: Ze ruiken HEERLIJK !

* te bestellen per 10 stuks, met een minimum aantal van 20.

*Papieren sticker full colour print of vinyl
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PLANTENPRIKKER

HOUTEN JOJO, GEGRAVEERD

HOUTEN POTLOOD, GEGRAVEERD

HOUTEN BALPEN, GEGRAVEERD

Ø 3 cm
€ 1.50/stuk incl. gravering

Ø 4-4.5 cm
€ 3.00/st* incl. gravering

regenboogpotlood
€ 2.50/st* incl. gravering

€ 3.00/st* incl. gravering

* te bestellen per 10 stuks.

groeipotlood (foto)
€ 4.00/st* incl. gravering

Te bestellen per 10 stuks.
Tip: Plantjes kan je aankopen bij Ikea.

* te bestellen per 10 stuks, met een minimum
aantal van 30 stuks.

* te bestellen per 10 stuks, met een minimum
aantal van 30 stuks.
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GROTE UITDEELPOT MET HOUTEN
DEKSEL

GROTE UITDEELPOT MET KURKEN
DEKSEL

Ø 8 cm x 15 cm
€ 11/st incl. vinylsticker

Ø 8 cm x 15 cm
€ 11/st incl. vinylsticker

VLINDERCLIP

GROTE CLIP

keuze uit goud of zwart
€ 0.30/stuk

keuze uit goud of zwart
€ 0.50/stuk
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BADZOUT

FLOWERBOMBS

GESCHENKZEEPJE, GEGRAVEERD

SLEUTELHANGER, GEGRAVEERD

rozengeur of lavendelgeur
€ 12.00 / kg

keuze uit 9 kleuren
€ 1/st

2 x 2 x 6 cm
€ 4.00/st* incl. gravering

Ø 4 cm
€ 2.00/st incl. gravering recto

te bestellen per 10 stuks, min. 40 stuks.

te bestellen per 10 stuks, min. 30 stuks

AANBIEDING: GLAZEN BUISJE MET
KURK + 3 FLOWERBOMBS

€ 3.00/st incl. unieke
graveringen per sleutelhanger
(vb: naamkaartjes), recto
te bestellen per 10 stuks, min. 20 stuks

Ø 2.5 cm x 10 cm
€ 4.00/st incl. sticker én 3
flowerbombs!
te bestellen per 10 stuks. min. 20 stuks.
Papieren sticker full colour print of
uitgesneden naam (vinylsticker)
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SUIKERBONEN,
DE BOCK OF PAPA CHOCOLAT

DE BOCK, KLEINE PARELS

Matte kleur
€ 17.00/kg*

goud of koper, mooi accent
tussen suikerbonen
€ 12.50/500gr*

Brillant / marmer
€ 20.00/kg*

TIP: Deze kleine parels vallen tussenin

Metallic
€ 30.00/kg*

de suikerbonen. Reken op 15 gram per
geschenk.

DE BOCK, MINI - EITJES MET
CHOCOLADEVULLING
€ 20.00/kg*
verkrijgbaar tussen februari
en april.

GUM SNOEPJES / BLOKJES / HARTJES
keuze uit 7 smaken
€ 15.00/kg*

DE BOCK KNICKX MET
CHOCOLADEVULLING
€ 16.00/kg*

TIP: Hoeveel suikerbonen/snoepjes?
- 50 gram/geschenkje
- 500 gram/grote uitdeelpot.
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FLOWERHOOP HOUT OP VOETSTUK
MET DROOGBLOEMEN OP MAAT

FLOWERHOOP METAAL MET DROOGBLOEMEN OP MAAT

Ø 30 cm
€ 80/stuk

Ø 30 cm
€ 70/stuk

In samenwerking met Tilia Flowers.

In samenwerking met Tilia Flowers.

Tilia Flowers zorgt voor de droogbloemen

Tilia Flowers zorgt voor de droogbloemen-

op het hout. Samen met haar bespreek

krans. Samen met haar bespreek je het

je het gewenste kleurenpallet van de

gewenste kleurenpallet van de bloemen.

bloemen.

HOUTEN NAAMUITSNEDE
15 cm breed
€ 15/stuk
25 cm breed
€ 22.50/stuk
35 cm breed
€ 30/stuk
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GEPERSONALISEERD
HERINNERINGALBUM / GASTENBOEK

GEPERSONALISEERD RINGENDOOSJE /
TANDENDOOSJE

GESCHENKDOOSJE MET PERSOONLIJKE GEPERSONALISEERD TEKSTBORD
BOODSCHAP

A5 formaat
€ 40 incl. gravering

Ø 4 cm
€ 10 incl. gravering

Ø 8.5 cm x 3.5 cm
€ 12 incl. gravering

Gravering op de cover vooraan en binnenin.

Gravering op de bovenzijde van het doosje

Gravering op 1 zijde van het deksel.

Extra gravure? +€5

A4 formaat
€ 50 incl. gravering
Gravering op de cover vooraan en binnenin.
Extra gravure? +€5

Indien je gravering op de boven- én
onderzijde wenst +€2/st.

15 x 20 cm
€ 20 incl. gravering

Gravering op 1 zijde van het bord.

20 x 30 cm
€ 30 incl. gravering
Gravering op 1 zijde van het bord.

Tekst naar keuze, opmaak zoals voorbeeld.
Stuur een mail om de mogelijkheden te
bespreken.

30 x 40 cm
€ 40 incl. gravering
Gravering op 1 zijde van het bord.

Het gastenboek ontvang je inclusief 2
papieren. De papieren kan je steeds zelf

40 x 60 cm
€ 60 incl. gravering

bijvullen.

Gravering op 1 zijde van het bord.

metalen ringen en 30 blanco witte/zwarte
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Taart: Tartifume

GEPERSONALISEERDE TAARTTOPPER
15 cm breed
€ 20 één lijn
€ 30 twee lijnen

GEPERSONALISEERD GEBOORTEBORD
Ø 25 cm of 25 x 25 cm
€ 20 incl. gravering
Gravering op 1 zijde van het bord.

Ø 35 cm of 35 x 35 cm
€ 30 incl. gravering

GEPERSONALISEERD CORSAGE
Ø 5 cm
€ 5.00 incl. gravering*
* te bestellen per 5 corsages.
Kan ook in andere vorm. .

Gravering op 1 zijde van het bord.
Het lettertype en de symbolen van het geboortekaartje
kunnen overgenomen worden op het geboortebord.
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Presentatie
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NAAMDISPLAY
15 cm breed,
tot 15 cm hoog
€ 25/stuk
25 cm breed
tot 25 cm hoog
€ 32.50/stuk
35 cm breed
tot 35 cm hoog
€ 40/stuk

SCHUIFDOOS: GEBOORTEKIST HERINNERINGSKIST - ENVELOPPENDOOS
Formaat A4
€ 50 incl. gravering
Gravering op 1 zijde van het deksel.

HOUTEN KOFFERTJE MET GRAVERING
23 x 17 x 9 cm
€ 22.50
Gravering op de buitenzijde van de koffer
Opgelet:

geschenkjes

en

houten

naam-

uitsnede niet inbegrepen. Wens je graag
ook een houten naamuitsnede voor aan de
binnenzijde? Bestel deze dan apart voor € 15.
Later kan je de naam ophangen als decoratie
in de kinderkamer, op de deur, ...
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HOUTEN PRESENTATIE VIERKANTEN

HOUTEN PRESENTATIE KIST

HOUTEN PRESENTATIE KRUIS

HOUTEN PRESENTATIE KRUIS

set van 3 stuks.
15 cm-21 cm-28 cm, d 12.5
€ 35

34 x 24,6x 10,3
€ 50 incl. naam gegraveerd

50 x 40 x 118 cm
€ 30 (witte leggers)

50 x 40 x 118 cm
€ 30 (zwarte leggers)

METALEN REK RECHTHOEK

METALEN REKJE ZESHOEK

ROTAN MAND

HOUTEN PRESENTATIE BERG

58 x 51 x 11 cm
€ 35

58 x 51 x 11 cm
€ 35

Ø 35 cm
€ 40

h 39 x b 45 x 10 cm
€ 50
44

Veelgestelde vragen
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HOE KAN IK BESTELLEN ?

OPHALEN, LEVEREN EN
RETOURNEREN

ONTWERP- EN LEVERTIJD

Alles verloopt via mail. Je zal

Je kan je bestelling (op afspraak) ophalen bij Studio Kiki in Herent

Studio Kiki is een eenmanszaak.

steeds met mij persoonlijk contact

(3020, Vlaams-Brabant). Aangezien sommige gelaserde artikelen erg

Dat wil zeggen dat alle mailtjes

hebben. Je kan me bereiken via

fragiel zijn, moedig ik dit énorm aan. Ophalen buiten de “standaard

en

studio-kiki@outlook.com

kantooruren” is mogelijk, steeds op afspraak.

persoonlijk worden behandeld.

Je bent heel erg welkom om

Indien ophalen niet mogelijk is, wordt je bestelling verzonden. De

Bestel daarom zo vroeg mogelijk.

(op

kaartjes,

prijs voor de levering wordt bepaald o.b.v. gewicht. Studio Kiki is niet

Ik bekijk bij jouw aanvraag mijn

druktechnieken, geschenkjes, en

verantwoordelijk voor schade die is opgelopen tijdens de verzending.

agendamogelijkheden en laat je

afspraak)

de

lasercutting te komen bekijken.

opdrachten

Omdat bijna alle producten gepersonaliseerd zijn voor jou, is

met de samenstelling en kan je de

retourneren niet mogelijk.

mij

ontwerpen.
Drukwerk: 2 tot 8 werkdagen,
afhankelijk

Heb je nog vragen? Aarzel niet om

door

weten wanneer ik kan starten met

Zo kan ik je persoonlijk helpen
keuze makkelijker maken.

alle

van

de

gekozen

druktechniek.

me te contacteren! Ik beantwoord
je vragen graag.

46

