
you made my day. I hope my designs brighten yours.

ontwerp
Het ontwerp bestaat uit een voorstel in PDF voor het 
geboortekaartje, kleurvoorstel voor een envelop, sluitzegel, 
adreslabel en persoonlijke postzegel. Voor de toevoeging van 
een kaartje voor bijvoorbeeld verhuizing of babyborrel worden 
extra ontwerpkosten in rekening gebracht.

In de prijs zijn 3 correctierondes inclusief. Mochten er meer 
correctierondes nodig zijn, dan worden de kosten hiervan 
duidelijk van te voren aangegeven.

Elk ontwerp wordt met veel zorg en liefde gemaakt. Daarom is 
een ontwerp niet vrijblijvend; wanneer je besluit tijdens of na 
het ontwerpproces de samenwerking te verbreken worden de 
volledige ontwerpkosten binnen de offerte in rekening gebracht. 

prijzen
Voor ontwerp wordt een vaste prijs gerekend, ongeacht het 
aantal geboortekaartjes dat je wilt afnemen.

De bijgevoegde prijslijst is in euro’s en incl 21% BTW. Het is 
een overzicht van de ontwerpkosten en de meest gekozen 
druktechnieken en extra’s. Vanwege het overweldigende aanbod 
aan mogelijkheden zijn niet alle opties in deze lijst opgenomen.

Mail altijd even voor een offerte die precies aansluit bij jouw 
wensen. Na akkoord van de offerte wordt het ontwerp voor jouw 
kindje ingepland.

ideeën en wensen
Het ontwerp wordt gebaseerd op jullie imput. Soms is het lastig 
in woorden uit te drukken wat je ideeën en wensen zijn. Een 
pinterestbord kan helpen richting te geven. Deel je bord met de 
studio zodat ik mee kan kijken.
Illustraties zijn altijd authentiek en worden met de hand getekend. 

Alle illustraties blijven eigendom van studio sijm. In geen geval 
maken we kaarten of illustraties na van andere ontwerpstudio’s. 
We hopen dat je voor studio sijm kiest om de stijl van eerder 
gemaakt werk. 

geslacht onbekend
Extra spannend als je nog niet weet of je baby een jongen of een 
meisje is! Omdat in dit geval 2 kaartjes klaargezet moeten worden 
wordt hiervoor een toeslag gerekend.

betaling
De facturatie van zowel het ontwerp als het drukwerk en 
eventuele extra’s vindt plaats nadat het ontwerp is afgerond. 
Wanneer je later aantallen wilt wijzigen is dat natuurlijk geen 
enkel probleem. Een eventuele drukproef wordt verzonden nadat 
de betaling is voldaan.

drukwerk
Voor drukwerk werk ik met verschillende drukkerijen en met een 
selectie verfijnde papiersoorten voor het beste resultaat. Aan de 
hand van jouw wensen zal ik je adviseren wat de mooiste opties 
zijn.

letterpress
Letterpress kaarten worden met de hand gedrukt op oude persen 
op 700 grams hoogwaardig katoenpapier. Omdat het ontwerp 
echt in het papier wordt gedrukt ontstaat er mooi reliëf wat een 
extra rijke uitstraling geeft. Omdat elke kleur apart moet worden 
aangebracht geldt hier: hoe meer kleuren, hoe kostbaarder. Deze 
druktechniek werkt het beste voor minimalistische ontwerpen.

full color
Full color kaarten worden op 300 grams katoenpapier gedrukt. 
Dit papier is niet helemaal wit, heeft een fijn structuur en is extra 
mat. Fluorkleuren zijn bij deze techniek niet mogelijk. Het is ook 

informatie & werkwijze



proefdruk
Naast een digitale proef is het voor full color kaarten mogelijk 
een proefdruk van je kaartje te ontvangen. Deze is inclusief, er 
worden geen extra kosten voor gerekend. De proef wordt pas 
aangevraagd wanneer het ontwerp door jullie is goedgekeurd.

Voor letterpress kaarten is het helaas niet mogelijk een proefdruk 
aan te vragen vanwege opstartkosten voor het instellen van de 
pers. In plaats daarvan kunnen we een kaartje opsturen zodat je 
het effect van letterpress in het echt kunt zien.

zelf het drukwerk regelen
Het is mogelijk om alleen het ontwerp af te nemen en het 
drukwerk zelf te regelen. Zowel het papier als de kwaliteit van de 
druk hebben veel invloed op de kleur(en) en uitstraling van het 
drukwerk. Heb je geen ervaring met papier en/of drukwerk, dan 
raad ik je aan je kaartjes via de studio te laten drukken. 
bijpassende postzegels
Als service wordt bij elk ontwerp een bijpassende afbeelding 
aangeleverd die je kunt gebruiken om zelf postzegels te bestellen 
via PostNL. Hiervoor worden geen kosten berekend. De kosten 
voor de postzegels (en dus de frankering) zijn niet inbegrepen in 
de offerte tenzij daar specifiek om gevraagd wordt.

adreslabels
Geen zin om te schrijven? Het is mogelijk om in bijpassend 
ontwerp adreslabels te bestellen. Je levert je adreslijst aan in 
excel.

enveloppen eerder ontvangen
In pricipe wordt, als de baby geboren is, alles in één keer verpakt 
in een mooie doos en toegestuurd.Wil je de enveloppen eerder 
ontvangen omdat je deze alvast wilt schrijven, dan kan dat tegen 
betaling van extra verzendkosten à €7,50.

hoera, jullie kindje is geboren!
Als je kindje geboren is geef je per mail de gegevens door. Je 

ontvangt dezelfde dag per mail het definitieve kaartje. Controleer 

ALLE gegevens nogmaals goed. Bij akkoord gaat het bestand in druk. 

Vanaf dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Mocht je extra kaarten 

willen bestellen dan vooraf besteld, geef dit dan bij de geboorte 

door.

verzending & levering
Verzending gebeurt via PostNL. Geboortekaartjes worden altijd 
aangetekend verzonden, deze pakketten hebben prioriteit voor 
standaard zendingen en zijn bijna altijd de volgende dag in huis. 
Het streven is zo snel mogelijk de kaartjes via PostNL te 
verzenden. Afhankelijk van het type kaartje en de drukte bij de 
drukkerij kan de levertijd afwijken. De onderstaande levertijden 
geen garantie maar een indicatie: 

letterpresskaarten    5 werkdagen
letterpresskaarten met foliedruk  6 werkdagen
full color kaarten    2 werkdagen
full color kaarten met foliedruk  3 werkdagen

toch nog vragen?
Je kunt altijd mailen naar marloes@studiosijm.nl
Ik beantwoord graag je vragen!


