
INFORMATIE & PRIJZEN



Jo�ie!
FORMULE 1
ONTWERP COLLECTIEKAARTJE - STANDAARD

Je kiest een kaartje uit onze eigen collectie en neemt het zoals je het ziet.
In deze formule zijn er geen aanpassingen aan het ontwerp mogelijk.
Er is wel de mogelijkheid om te kiezen voor de extra optie ‘foliedruk’ voor de
naam en/of tekst aan de voorkant van het kaartje.

Je geeft ons alle gegevens door en wij personaliseren het kaartje voor jou.

In de prijs inbegrepen:
1 proefdruk zonder foliedruk

FORMULE 2
ONTWERP COLLECTIEKAARTJE - AANPASBAAR

Je bent fan van een van onze collectiekaartjes, maar je wil graag nog wat dingen
wijzigen. Dat kan met deze formule!

Het is mogelijk om het formaat, lettertype, kleur of plaatsing van het ontwerp
aan te passen. Er is ook de mogelijkheid om verschillende elementen uit de
collectiekaartjes met elkaar te combineren.
Je geeft je gewenste aanpassingen door en wij gaan voor jou aan de slag.

In de prijs inbegrepen:
2 aanpassingsrondes
1 proefdruk zonder foliedruk

FORMULE 3
ONTWERP OP MAAT

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 een kaartje op maat samen.

In de prijs inbegrepen:
4 aanpassingsrondes
1 proefdruk zonder foliedruk

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. Omdat wij er veel tijd en liefde in steken, plaatsen we op een 

subtiele manier op de achterkant van je kaartje ons merk ‘Made by Kadeco’.

We hebben ervoor gekozen om te werken volgens drie formules:

Wat deze formules juist inhouden leggen we hiernaast uitgebreid uit.

Niet onbelangrijk: je bestelt wel online, maar achter de schermen
werken Maureen en ik steeds met zorg aan jullie kaartjes! 

We blijven dus ook altijd bereikbaar.

1. Je kiest voor een collectiekaartje zonder aanpassingen.
2. Je kiest voor een collectiekaartje maar wil graag wat dingen wijzigen.
3. Je kiest voor een ontwerp op maat.

Ontw�p geb�rt�a�tj�

€120

€220

€70



PAPIERFORMATEN

· Offset 350 gram
 Het offset papier voelt wat ruw aan, maar is toch zeer mooi te bedrukken. 
 Deze papiersoort is ideaal als je wat meer structuur in je kaartje wilt. 
 Wij houden wel van wat meer structuur in onze kaartjes!

· Superbrut 600
 Net zoals het offset papier wat ruwer, maar dikker! Wil je graag een stevige betaalbare kaart?
 Dan is Superbrut 600 micron een goede oplossing. De kaart is 440 gram, maar heeft 
 een extra opdikking. Hierdoor voelt de kaart stevig aan. 
 Hierop kan enkel ambachtelijke folie gedrukt worden.

· Macosilk 350
 Macosilk is een gladgestreken papier te krijgen in 350 gram. Deze papiersoort raden we 
 enkel aan als je wilt gaan voor digitale folie, soft touch laminaat of beide. Deze licht 
 glanzende papiersoort is ideaal voor de ‘budgetvriendelijke’ manier van folie drukken.
 Digitale folie is niet in de kaart geperst. Als je dit effect wenst, moet je kiezen voor 
 ambachtelijke foliedruk.

· Soft touch laminaat
 Aan de twee zijdes van je kaartje wordt een zacht aanvoelende laminaat geperst. 
 Deze laminaat zorgt ervoor dat de kaart en de kleuren een mat effect krijgen. 
 Wanneer je kiest voor een volledig gekleurde achtergrond en/of een donkere 
 achtergrond is soft touch laminaat een goed idee. 
 Je krijgt er een mooi egaal geheel door.

· Duplex Mohawk
 Mohawk is een ongestreken papier. Er is dus nog wat structuur te zien in het papier. 
 Het is een zeer stevig papier van 324 gram waarvan er twee tegen elkaar verlijmd worden.
 Hierdoor krijg je een héél dikke kaart die klassevol oogt.

· Andere papiersoorten
 Heb je een heel andere papiersoort in gedachten? Laat het ons dan even weten en dan
 kijken we samen wat mogelijk is.

PAPIERSOORTEN

. A6 formaat 100 x 150 mm

. Vals vierkant formaat 130 x 120 mm
· US formaat 210 x 100 mm
· Grote postkaart 110x175 mm

Onze papierformaten zijn allemaal genormaliseerd waardoor je maar 1 postzegel
nodig hebt om ze te versturen.
 

 

100x150mm 130x120mm 210x100mm 110x175mm



STANDAARD DRUKWERK

Prijzen drukw�k

Macosilk 350gr · Offset 350gr 

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €135   €145

100 stuks  €140   €155

150 stuks  €155   €170

200 stuks  €165   €190 

Macosilk 350gr met soft touch laminaat

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €175   €190

100 stuks  €185   €210

150 stuks  €210   €245

200 stuks  €230   €280 

Duplex Mohawk

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €345   €345

100 stuks  €360   €360

150 stuks  €375   €375

200 stuks  €390   €390 

STANDAARD DRUKWERK

Prijzen drukw�k

Super Brut 600 

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €165   €175

100 stuks  €170   €185

150 stuks  €185   €205

200 stuks  €195   €220 



Prijzen drukw�k

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €245   €275

100 stuks  €265   €305

150 stuks  €305   €365

200 stuks  €345   €420 

DIGITALE FOLIEDRUK

Digitale foliedruk is een budgetvriendelijke manier van foliedruk. 
Hierbij wordt er gewerkt met een soort ‘toner’ waar de folie aan blijft kleven.

Macosilk 350gr + digitale folie en soft touch laminaat

AMBACHTELIJKE FOLIEDRUK

Prijzen drukw�k

Super Brut 600 + ambachtelijke folie

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €415   €415

100 stuks  €430   €430

150 stuks  €460   €460

200 stuks  €480   €480 

Duplex Mohawk + ambachtelijke folie

A6 formaat
Vals Vierkant
US formaat

110x175mm

75 stuks  €465   €465

100 stuks  €480   €480

150 stuks  €510   €510

200 stuks  €540   €540 

Deze traditionele manier van foliedruk maakt gebruik van een ‘cliché’
(zie het als een grote stempel). Door middel van hitte wordt de folie op het papier gedrukt.

Bij deze techniek kunnen er dikkere en meer groffe papiersoorten gebruikt worden.



LEVERTIJDEN

Extra �f�m�ie

De levertijden voor de geboortekaartjes zijn ongeveer de volgende:

 · Standaard drukwerk: 1 tot 2 werkdagen
 · Digitale foliedruk: 1 tot 2 werkdagen
 · Ambachtelijke foliedruk: 3 tot 4 werkdagen

Onze drukker verpakt de geboortekaartjes met zorg in en verzendt ze dan
rechtstreeks naar jou!

Tijdens het ontwerpen van het geboortekaartje staan we altijd met elkaar in
contact via mail. We starten graag drie maanden voor je uitgerekende datum
met het ontwerp van je kaartje. Wacht dus zeker niet te lang!

PROEFDRUK

Wanneer je het ontwerp van je geboortekaartje klaar is, ontvang je één proefdruk.
Deze proefdruk is standaard zonder foliedruk.
Indien je dit wenst kunnen we de proefdruk ook volledig laten afwerken, mits een meerprijs. 
Deze vind je terug bij de extra’s.
Wij verzenden de proefdruk steeds met brievenbuspost naar jou.

ENVELOPPEN

Uiteraard bieden we in onze webshop ook enveloppen aan! We hebben passende
enveloppen voor elk formaat van kaartje én ze zijn ook in dezelfde kleuren te verkrijgen 
als onze doospuikerdoosjes!

Prijzen �tra’s
Babyborrelkaartje ontwerp    €15,00
Babyborrelkaartje standaard druk   €1,10 / st.
(Offset / Macosilk)
Babyborrelkaartje met Soft Touch   €1,35 / st.
(Macosilk)
Drukwissel babyborrel     €20,00
Extra proefdruk      €12,00
Proefdruk met folie      €45,00

Dubbel geboortekaartje     Prijs op aanvraag
Letterpress       Prijs op aanvraag
Kleur op snee      Prijs op aanvraag
Folie op snee       Prijs op aanvraag
Velvet        Prijs op aanvraag

www.kadeco.be



HOE LAAT JE HET WETEN?

Ho�a, h� is zov�! M�r �spir�ie n�ig?

Bekijk ook zeker ons DIY doopsuiker aanbod
om een mooi totaalconcept rond jouw gekozen 

geboortekaartje samen te stellen!

kadeco_

Kadeco

Wanneer je bevallen bent, mag je een seintje geven via
sms of Whatsapp op het nummer

0465 / 08 39 66

Doorheen de werkdag proberen we zo snel mogelijk te reageren. 
Beval je in het weekend of stuur je ‘s avonds?

Dan antwoorden we de volgende werkdag meteen!

www.kadeco.be

Dan is ons gloednieuw E-book
zeker iets voor jou!
Hierin vind je namelijk alle informatie,
tips en tricks over doopsuiker en
geboortekaartjes zodat je er helemaal
zelf een pinterestwaardig geheel van
kan maken! 
Je kan het E-book vinden onder 
“Doopsuiker DIY” in de webshop!


