Om een kaartje te maken dat aan jullie wensen voldoet is hier een vragenlijst. Graag aankruisen of
invullen wat van toepassing is.
U kunt hem na afloop mailen naar:
mailME@MEvRdeWit.nl
of opsturen naar:
MEvR de Wit
de otter 17
7414HZ Deventer
Ik houd zoveel mogelijk rekening met jullie voorkeuren. Als jullie echter een liggend formaat kaart
wensen met een illustratie erop waarbij 10 ooievaars op elkaars schouders staan dan behoud ik mij
de vrijheid om aan één van beide wensen niet te voldoen.

N.B. Ik zeg steeds jullie omdat er in de meeste gevallen sprake zal zijn van twee ouders. Mocht je
alleenstaand ouder zijn lees dan je/jij waar jullie staat.
Vaak staat op een geboortekaartje iets in de trant van: zoon/ dochter van… Mocht jij dat ook willen
geef dan duidelijk aan of je (toch) de naam van beide ouders erbij wilt hebben of alleen je eigen naam.
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Naam ouder(s)
Adres
Postcode/ plaats

Wanneer verwachten jullie je kind?
 ….
Wat wordt de naam van jullie kindje?
 Jongen: ….
 Meisje: ….
Voor welk kaartje uit de collectie hebben jullie gekozen?
 ….
Hoeveel kaartjes hebben jullie nodig?
Later extra bijbestellen is erg kostbaar dus zorg dat je wat extra’s achter de hand hebt.
 ….
Willen jullie graag nog graag een kleine aanpassing aan het kaartje?
 Ja.
Namelijk…………………………………………………………………………………………………
 Nee

Als jullie hebben gekozen voor een enkel kaartje willen jullie dan rechte hoeken of afgeronde
hoeken?
 Recht
 Afgerond

Standaard laat ik de kaartjes op stevige witte papiersoort met matte uitstraling drukken. Natuurlijk kan
je ook voor een andere papiersoort kiezen. Houdt er dan wel rekening mee dat de prijs daarvan 2 tot 3
keer hoger kan liggen en dat de dikte daarvan vaak wat lager ligt, waardoor iets minder stevig)
Willen jullie een afwijkende papiersoort voor het kaartje?
 Nee: we kiezen voor standaard papier: (340grs./m2 Koehler o.i.d.)
 Ja we willen wat anders:
o Linnen persing
(bijvoorbeeld Constellation Snow 280 gr)
o “Geschept” papier
(bijvoorbeeld Corolla Pentagram 300 gr)
o Parelmoerglans
(bijvoorbeeld Sirio Pearl, 300 gr)
o Crèmekleurig papier
(bijvoorbeeld Biotop naturel. 250 gr)
o Anders.
Namelijk…………………………………………………………………………………………
Hebben jullie een voorkeur voor het soort enveloppen?.
 Wit, 90 a 100 grs/m2 (ca €0,30 per stuk)
 Gekleurd mat. (ca €0,60 per stuk)
 Metallic-, of parelmoerglans (ca €0,65 per stuk)
 Transparant (ca €0,65 per stuk)
 Anders. Namelijk…………………………………………………………………………………………
 Geen voorkeur/ geen idee
 Geen voorkeur/ geen idee

Hebben jullie een voorkeur voor een kleur van de enveloppen?
 Ja. Namelijk………………………………………………………………………………………………
 Geen voorkeur/ geen idee
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Dan een tabel voor nog meer details. Zet achter de rij een kruisje, streepje of vraagteken.
J = Ja, ik wil het op die plek
? = Ik wil het wel maar weet nog niet waar het moet komen.
- = Ik wil het niet.
Hebben jullie gekozen voor een enkele kaart dan kan je (natuurlijk) niets op de binnenkant zetten,
maar alleen de voor en achterkant.
Voorbeeld: Op de voorkant komt een tekening en de roepnaam van het kind. Een gedicht komt aan de binnenzijde, maar jullie
weten nog niet of het links of rechts moet komen. De naam van de ouders en de voornamen van het kind (zonder achternaam)
komen aan de rechter binnenzijde.
Wat

Waar
Voorkant

Tekening/ dierenalfabet
Roepnaam kind
Voornamen kind
Voor- en achternamen kind
Gedicht
Naam ouders

J
J
-

Wat

Waar
Voorkant

Roepnaam kind
Voornamen kind
Voor- en achternamen kind
Gedicht
Naam ouders
Naam broers zussen
Geboortedatum
Geboortetijd
Gewicht kindje
Lengte kindje*
Bezoektijden
Cadeauwensen
Adres
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
e-mail
Mijn website

Binnenkant links
(staand) of
bovenkant (liggend)
?
-

Binnenkant
links (staand)
of bovenkant
(liggend)

Binnenkant
rechterzijde (staand)
of onderkant
(liggend)
J
?
-

Achterkant

Binnenkant
rechterzijde
(staand) of
onderkant
(liggend)

Achterkant

-

J**

* de lengte wordt tegenwoordig niet altijd meer gemeten!
** Op de kaartjes vermeld ik aan de achterzijde (bij enkele kaart aan de binnenzijde) mijn website. Willen jullie dit
niet, dat kan. Ik reken dan wel een toeslag van 75 eurocent per kaartje.

Als jullie al precies weten hoe de tekst op jullie kaartje moet luiden en/ of een gedicht willen dan
graag deze ruimte hiervoor gebruiken.
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