


Kleurstalen
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Wens je een kaartje uit de collectie in een andere kleur? Kies dan hieronder uit onze beschikbare 
kleurstalen!



Prijslijst

Hieronder de prijslijst van onze kaartjes in BASIC en DELUXE uitvoering*

*Sommige van onze collectiekaartjes zijn ontworpen voor een unieke papiersoort (kaartje Noah). De prijzen hiervan 
verschillen van onze vaste pakketten en vind je terug op de pagina van het kaartje zelf.

BASIC

DELUXE

Offset recycled 
white 350g

Kru 580g

50st.

50st.

165€

250€

100st.

100st.

170€

285€

150st.

150st.

175€

325€

200st.

200st.

180€

365€

250st.

250st.

185€

405€



Je kan ook steeds een proefdruk van 
onze kaartjes krijgen. Wil je graag 

verschillende exemplaren om 
bv. kleuren te vergelijken is dat ook 

mogelijk.

BASIC

Offset recycled 
white 350g

1-4st.

15€

5-8st.

20€

DELUXE

Kru 580g

1-4st.

25€

5-8st.

30€

Proefdruk



Extra’s

StickersEnveloppen & sluitstickers

Babyborrel kaartjes

Bijpassende babyborrelkaartjes bij 
jouw geboortekaartjes? 

2€/st.

Bijpassende stickers in dezelfde kleur 
als het kaartje*

 30mm - 0,75€/st.
40mm -0,85€/st.
50mm -0,95€/st.

*minimum oplage van 50st.

Doopsuiker labels

50x50mm incl. boorgat 3mm

1,10€/st.

luxe enveloppes in verschillende 
kleuren

vanaf 0,40€/st.

sluitstickers standaard*
0,75€/st.

*minimum oplage van 50st.



Voorwaarden

Wil je graag een uniek ontworpen kaartje? Geen probleem! Laat het ons weten 
en dan maken wij een offerte op maat.

Na een akkoord voor het maken van een collectie kaartje of kaartje op maat, 
vragen we steeds een voorschot van 75€.

De kaartjes kunnen bij ons afgehaald worden (Meerhout) of kunnen binnen 
een straal van 10km gratis geleverd worden. Woon je verder weg kunnen we 
ze ofwel verzenden met B-post (vanaf 9,6€) of kunnen ze door ons worden 

geleverd aan 0,25€/km.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om ons te contacteren 
zodat we jou kunnen verder helpen!

Cards and Moments By Vakwerk

Kiezel 34
2450 Meerhout
BE0723.682.554

info@cardsandmoments.be
0494 48 03 58


