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Wat zijn we trots om onze vaste collectie geboortekaartjes voor te stellen!
We maakten deze collectie met veel liefde zodat het voor jullie mogelijk is om

een kaartje te vinden dat perfect bij jullie past of om ideeën op te doen
voor een kaartje op maat. Daarom plaatsen we op subtiele manier op de achterkant

van je kaartje ons merk ‘Made by Kadeco’.

We hebben ervoor gekozen om te werken volgens twee principes:

Wat beide mogelijkheden juist inhouden leggen we hiernaast uitgebreid uit.

Jo�ie!
VERTREKKEN VANUIT EEN COLLECTIEKAARTJE   -   125 EURO

Je bent verliefd op één van onze collectiekaartjes? Dan kies je voor deze formule.

Een collectiekaartje waarbij je nog enkele aanpassingen kan doen:
· Lettertypes wijzigen
· Kleuren wijzigen
· Formaat van het kaartje wijzigen
· Plaatsing wijzigen

Bij een ontwerp vertrekkend vanuit een collectiekaartje zijn 2 correctierondes
inbegrepen na je eerste ontwerp. Wil je na deze rondes nog een extra ronde,
dat kan voor 15 euro. Hierna gaan we verder aan een uurtarief.

Bij deze formule is ook een proefdruk (zonder afwerkingen zoals snijden, 
rillen, folie) inbegrepen.

ONTWERP OP MAAT   -   225 EURO

Je houdt van onze stijl, maar je hebt graag een ontwerp volledig op maat?
Dan kies je best voor deze formule.

We vertrekken vanuit je eigen ideeën, voorbeelden, moodboard...
en stellen iets volledig op maat samen.

In het ontwerp op maat zijn 4 correctierondes na het eerste ontwerp inbegrepen.
We streven ernaar om binnen deze rondes tot je perfecte kaartje te komen!

Bij deze formule is ook een proefdruk (zonder afwerkingen zoals snijden, 
rillen, folie) inbegrepen.

Hierna volgen de prijzen van drukwerk, enveloppen en natuurlijk onze ontwerpen!

Veel kijkplezier! Team Kadeco

1. Vertrekken vanuit een collectiekaartje uit deze catalogus
2. Opmaken van een ontwerp op maat

Ontw�p geb�rt�a�tj�



STANDAARD DRUKWERK

FORMATEN
· A6 formaat 148 x 105 mm
. Vals vierkant formaat 130 x 120 mm
· US formaat 210 x 105 mm

 
PAPIERSOORTEN
· Biotop 350 gram - een papier dat niet helemaal wit is
· Offset 350 gram - dikker papier met een structuur 
· Prijs andere papiersoorten op aanvraag 

Enk� ka�tje
50 STUKS
110 EURO

75 STUKS
120 EURO

100 STUKS
130 EURO

125 STUKS
140 EURO

150 STUKS
150 EURO

50 STUKS
130 EURO

75 STUKS
150 EURO

100 STUKS
170 EURO

125 STUKS
190 EURO

150 STUKS
210 EURO

Du�� ka�tje

Enk� ka�tje
50 STUKS
190 EURO

75 STUKS
210 EURO

100 STUKS
230 EURO

125 STUKS
250 EURO

150 STUKS
270 EURO

50 STUKS
230 EURO

75 STUKS
250 EURO

100 STUKS
270 EURO

125 STUKS
290 EURO

150 STUKS
310 EURO

Du�� ka�tje

Hou rekening met een levertijd van 1 - 2 werkdagen.  

Prijzen drukw�k
DRUKWERK INCL. DIGITALE FOLIEDRUK

Prijzen drukw�k m� f�iedruk



STANDAARD ENVELOPPEN

A6 FORMAAT    148 x 105 mm   0,35 EURO / st.

VALS VIERKANT FORMAAT    130 x 120 mm   0,35 EURO / st.

US FORMAAT       210 x 99 mm   0,45 EURO / st.

METALLIC ENVELOPPEN

A6 FORMAAT    148 x 105 mm   0,45 EURO / st.

VALS VIERKANT FORMAAT  130 x 120 mm   0,45 EURO / st.

US FORMAAT    210 x 99 mm   0,75 EURO / st.

Prijzen env�o�en
Ontwerp babyborrelkaartje    15 EURO
Babyborrelkaartje druk    1 EURO / st.
Extra proefdruk      7,50 EURO

Full color stickers     0,65 EURO / st.
Vinyl stickers standaard    0,65 EURO / st.
Vinyl stickers metallic     0,75 EURO / st.

Ambachtelijke foliedruk    Op aanvraag
Letterpress       Op aanvraag
Blinddruk       Op aanvraag

Extra’s



Ruiz Odi�



H�� & Magnus



Luk� H�ena



F�n



E�a



I�b� Ily�



Otis W�re



M�his & M��



L�is & Mim



Ben je op zoek naar een strak geboortekaartje met enkel
de naam van je kindje op een effen achtergrond?
En eventueel afgewerkt met foliedruk?
Dat kan aan de prijs van een collectiekaartje! 

Ka�tje m� naam



M�r �spir�ie n�ig?
Ga dan zeker ook eens een
kijkje nemen op onze Facebook
en Instagrampagina!

Daar posten we regelmatig onze 
nieuwste creaties.

kadeco_

Kadeco


