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Baby onderweg? Hoera!
Bij deze gebeurtenis hoort uiteraard een leuke aankondiging!
We begeleiden je graag voor al je drukwerk. Gaande van 
geboortekaartjes tot labels of stickers om zelf uw doopsuiker af 
te werken.

Catalogus of maatwerk?
Zowel bij Buromac als Belarto kan je hippe en originele 
geboortekaartjes terug vinden. Wij bestellen de kaartjes van uw 
keuze, voorzien een digitale proefdruk en werken deze af van 
zodra jullie kleine spruit geboren is.
Kies je liever voor een uniek geboortekaartje op maat? Dat is 
zeker mogelijk. Verder in deze brochure ontdekken jullie de 
verdere mogelijkheden.

Geboortekaartjes worden steeds digitaal en in eigen beheer 
gedrukt [tenzij anders overeengekomen]. Hierdoor kunnen wij 
steeds een snelle levering garanderen.

In deze brochure kunnen jullie reeds enkele voorbeelden terug 
vinden. Ook op onze website, Facebook en Instagrampagina kan 
u steeds voorbeelden terug vinden.

Maak gerust een afspraak.
Wij luisteren naar uw wensen en bezorgen u een vrijblijvende 
prijsofferte.

Copyright
Alle ontwerpen blijven steeds eigendom van Copy-Cad. 
Wensen jullie aan de hand van een door ons ontworpen kaartje 
doopsuiker te bestellen in een gespecialiseerde doopsuikerzaak? 
Laat ons dit zeker weten, we bespreken graag de mogelijkheden 
hiervoor.

you are so
loved

little one



Tijdlijn

5 à 6 maanden zwanger

6 à 7 maanden zwanger

7 à 8 maanden zwanger

Jullie baby is geboren!
Proficiat!

Binnen 24u 
[zondag gesloten]

Contact opnemen

Kaartje kiezen
Prijsofferte ontvangen

Ontvangen digitale proefdruk

Afhalen enveloppen en 
doopsuikerbenodigdheden

Geboortegegevens 
doorgeven

Afhalen geboortekaartjes



Collectie
Reeds verschillende jaren werken we met de vaste collecties 
van Buromac en Belarto. Beide merken beschikken over een 
uitgebreid assortiment geboortekaartjes.

Van deze merken hebben wij de catalogussen in ons bezit. 
Toekomstige ouders kunnen deze steeds vrijblijvend een paar 
dagen ontlenen. Maar ook online zijn alle kaartjes terug te vinden.

De prijzen die online en in de catalogus terug te vinden zijn, zijn 
steeds de prijzen voor de blanco kaartjes.
De drukkosten zijn afhankelijk van het gekozen kaartje, 
bv. zwart-wit of full color bedrukt, enkel- of dubbelzijdig,...
Hebben jullie een kaartje naar jullie zin gevonden? Noteer dan 
de referentiecode, zo kunnen we jullie verder informeren over 
de drukkosten.

De kaartjes worden steeds door ons bedrukt en afgewerkt. Jullie 
dienen deze enkel nog in de enveloppen te steken en hoppa! 
Klaar om iedereen te laten weten dat jullie kleintje geboren is.

www.belarto.bewww.buromac.be



Maatwerk
Een geboortekaartje laat familie en vrienden weten dat 
jullie kleintje is geboren. Daarom kiezen we ervoor om ook 
geboortekaartjes op maat aan te bieden. Volledig naar jullie 
wens, al dan niet met een door jullie aangeleverde foto.

Door de vele mogelijkheden vragen we om hiervoor een 
afspraak te maken zodat we kunnen bespreken wat jullie wensen 
en voorkeuren zijn. Woon je te ver om langs te komen? Dan is het 
zeker ook mogelijk om ons alle details via e-mail te bezorgen.

Na onze ontmoeting [of contact via e-mail] bezorgen we een 
vrijblijvende prijsofferte en alle bijhorende info.

Daarna gaan we voor jullie aan de slag!
We bezorgen steeds een digitale proefdruk met alle reeds 
gekende gegevens. In onze prijsoffertes zijn 2 aanpassingsrondes 
inbegrepen buiten het aanvullen van de geboortegegevens. Eens 
het geboortekaartje op punt staat, werken we ook de eventuele 
extra’s uit [zie verder in deze brochure].

Na lang wachten is het dan zo ver...
We hebben van jullie nog de geboortegegevens nodig 
zoals: datum, gewicht, lengte en uur.
Binnen de 24u na het doorgeven de laatste gegevens liggen de 
kaartjes klaar voor afhaling.

Eigen ontwerp
U bent bevriend met een grafisch ontwerper? Of u heeft zelf 
reeds een eigen ontwerp klaar? Ook hiermee kan u bij ons 
terecht. We vragen wel steeds om op voorhand een proefdruk 
te laten maken van de aangeleverde PDF. Na de geboorte 
ontvangen we graag een nieuwe PDF met alle aangepaste 
geboortegegevens.



Papierkeuze
De meeste geboortekaartjes worden op een effen wit papier van 
350gr gedrukt, maar soms past een andere papiersoort nét iets 
beter bij het ontwerp van het kaartje.

Zo is er ook de keuze uit effen wit, gebroken wit of gestructureerd 
papier in wit, ivoorwit of lichtgrijs. Maar ook papier met een 
glinster in zilverwit of ivoor. Samen bekijken we welk papier het 
best past.

Metallic goud // zilver // brons
Een heel specifiek, gemetalliseerd papier van 330gr welke 
vooral goed combineert met volle, donkere vlakken zoals zwart 
of donkerblauw. Lichtere kleuren zijn ook bruikbaar indien dit 
elementen op de achtergrond zijn.

De voorzijde is verkrijgbaar in goud, zilver of brons en de 
achterzijde is altijd parelmoer.

Kraft
Nieuw toegevoegd aan ons assortiment is het kraft papier met 
zijn typische bruine kleur. Perfect combineerbaar met zwarte of 
full color bedrukking.



Babyborrelkaartjes
Jullie plannen het allereerste feestje van jullie kleine spruit?
Aan de hand van het geboortekaartje kunnen we een bijpassend 
kleiner kaartje voorzien voor de uitnodiging van de babyborrel.
De meest gebruikte formaten hiervoor zijn 10 x 10 cm
en 5 x 8,5 cm.

Doopsuikerbenodigdheden
Alle doopsuikerdoosjes, potjes en zakjes die jullie op de website 
van Buromac en Mini-Gros terug vinden, kunnen via ons besteld 
worden.

Verder bieden we een ruime mogelijkheid afwerkingen aan voor 
de zelfvullers. Ook voor doosjes, blikjes of zeepfl esjes die u reeds 
aankocht kunnen wij de benodigdheden voorzien. Gelieve dan 
van elk 1 stuk mee te brengen zodat we samen kunnen bekijken 
welke afwerking het best past.

Alles wordt gebaseerd op het geboortekaartje zodat jullie één 
mooi geheel bekomen. 
Denk maar aan:
 Ronde stickers
 Contourgesneden stickers op maat [polyesterstickers]
 Contourgesneden vinylstickers
 Labels // kaartjes voor op of aan doosjes
 Bellenblaaslabels



twinkle twinkle
* little star *

Enveloppen
Afhankelijk van het gekozen formaat hebben we verschillende 
kleuren enveloppen op voorraad.

Indien gewenst kunnen deze ook voorzien worden van een 
sluitzegel. De meest gebruikte hiervoor zijn ronde stickers met 
een doorsnede van 4 cm.

Wij beschikken over de mogelijkheid om jullie adresetiketten 
te personaliseren aan de hand van een door jullie aangeleverd 
adressenlijst in Excel.

Extra’s
 Muursticker
 Raambord
 Geboorteposter
 Versiering babyborrel
 Boekjes doopviering



BTW BE 0737.147.441

Oudenaardsesteenweg 583
9420 ERPE-MERE [Bambrugge]

053/62 31 76

info@copycad.be

Open
ma-vrij: 8u - 18u
zat: 9u - 16u
zon- en feestdagen

gesloten

Voorbeelden zijn ook terug te vinden op onze website,
Facebook- en Instagrampagina.

Zoveel meer dan een copycenter!

Welkom


