Om een kaartje te maken dat aan jullie wensen voldoet is hier een vragenlijst.
Graag aankruisen of invullen wat van toepassing is.
De leukste kaartjes ontstaan als je ruimte geeft aan mijn creativiteit.
Dus liever: “een kaartje met bosthema met vos en ooievaar”. Dan: “een kaartje met in het
midden een eikenboom met links onder een vos, met aan zijn voeten drie madeliefjes. De vos
kijkt daarbij naar de naam van onze zoon die de ooievaar die net aan komt vliegen in zijn
bek heeft”.
Jullie kunnen dit formulier na afloop mailen naar: mailme@mevrdewit.nl
of opsturen naar:
MEvR de Wit
de otter 17
7414HZ Deventer

N.B. Ik zeg steeds jullie omdat er vrijwel altijd sprake zal zijn van twee ouders. Mocht je
alleenstaand ouder zijn lees dan je/jij waar jullie staat.

Persoonsgegevens
Naam ouder(s)
Adres
Postcode/ plaats
Telefoonnummer
(van wie)
Telefoonnummer
(van wie)

Wanneer verwachten jullie je kind?
Uitgerekende datum

Hoeveel kaartjes hebben jullie nodig?

Wat wordt de naam van jullie kindje?
Jongen:
Meisje:
Weten jullie de naam nog niet zeker vul dan in hoe je denkt dat jullie kindje gaat heten. Mochten jullie
het echt nog niet weten of niet willen delen dan werk ik voor de proefdruk met een fictieve naam.

Wat hebben jullie het liefst op jullie geboortekaartje staan?
Mensen. Namelijk:
Beesten. Namelijk
Geen voorkeur/ geen idee.

Hebben jullie voorkeur voor een bepaald materiaalgebruik van de illustratie?
Zacht en lief: aquarel met potlood en/ of kleurpotlood (bv collectie 1630 of 1638e).
Hip en stoer: gekleurd papier papier (uitgeknipt) met potlood (bv collectie 1601 of 1612).
Een illustratie gebaseerd op een (thee-)vlek.
Een illustratie gebaseerd op een afdruk van jullie handen (bv collectie 1608e).

Willen jullie graag een bepaalde kleur (zoals tinten van het seizoen, blauw/ roze, kleur van
de babykamer, etc.) terugzien in het kaartje?
Ja. Namelijk
Nee.

Willen jullie graag een tekening die doorloopt op de andere kant van het kaartje of een losse
illustratie aan de binnenzijde?
Ja, een kleine losse illustratie aan de binnenzijde. Aantal*
Ja, een illustratie waarbij de voorkant doorloopt aan de binnenkant ( uniek kaartje Jet).
Ja, een illustratie over de volledige binnenkant (uniek kaartje Veerle).
Nee.
* Tip: Met twee kleine illustraties kan je al snel een verhaaltje vertellen.

Hebben jullie een voorkeur voor een bepaald formaat kaart?
Dubbele kaart (niet gevouwen 26 cm x 13 cm; gevouwen 13 cm x 13 cm).
Hoe willen jullie dat het kaartje openvouwt?
van rechts naar links.
van onder naar boven.
vanuit het midden naar 2 zijden.
Enkele kaart
Welk formaat enkele kaart willen jullie:
A5 (21,0 cm x 14,8 cm).
A6 (14,8 cm x 10,5 cm).
vierkant (13 cm x 13 cm).
Bij een enkele kaart zijn afgeronde hoeken mogelijk. Willen jullie dat?
Ja.
Nee.

Willen jullie een afwijkende papiersoort voor het kaartje?
Nee: we kiezen voor standaard papier: (340grs./m2 icewhite IQ o.i.d.).
Linnen persing (bijvoorbeeld Constellation Snow 280 grs./m2).
“Geschept” papier (bijvoorbeeld Corolla Pentagram grs./m2).
Anders. Namelijk

Willen jullie er enveloppen bij?
Nee, geen enveloppen.
Wit, 90 a 100 grs/m2 (ca €0,25 per stuk).
Gekleurd mat (ca €0,40 per stuk). Kleur

Indien ja: Willen jullie de enveloppen vooraf geleverd hebben?
Nee. Kaartjes en enveloppen mogen gelijktijdig worden geleverd.
Ja. Graag vooraf levering van de enveloppen (Dit kost €7,25 mits woonachtig in
Nederland, uitgezonderd waddengebied).

Wat willen jullie waar hebben staan
Voorkant
roepnaam kind

voornamen kind

achternaam kind

gedicht/ welkomsttekst

naam ouders

naam broer(s)/zus(sen)

geboortedatum

geboortetijd

gewicht kindje

lengte kindje*

Bezoektijden

cadeauwensen

adres

telefoonnummers

e-mailadres

roepnaam kind

voornamen kind

achternaam kind

gedicht/ welkomsttekst

naam ouders

naam broer(s)/zus(sen)

geboortedatum

geboortetijd

gewicht kindje

lengte kindje*

Bezoektijden

cadeauwensen

adres

telefoonnummers

e-mailadres

Achterkant

✘

websitevermelding MEvR de Wit**

Binnenkant (uiteraard niet bij een enkel kaartje)
roepnaam kind

voornamen kind

achternaam kind

gedicht/ welkomsttekst

naam ouders

naam broer(s)/zus(sen)

geboortedatum

geboortetijd

gewicht kindje

lengte kindje*

Bezoektijden

cadeauwensen

adres

telefoonnummers

e-mailadres

* de lengte wordt tegenwoordig niet altijd meer gemeten!
** Mijn website komst standaard achterop het kaartje. Willen jullie dit niet? Dan reken ik een toeslag van
€0,50 per kaartje.

Geboortetekst en toelichting
De ruimte hieronder is te gebruiken om de tekst die jullie op het geboortekaartje willen op te
schrijven. Denk daarbij niet alleen aan een gedichtje of welkomstwoord. Maar ook hoe jullie
de aankondiging zelf willen (bv. “Op ….. om.... is geboren onze zoon/ dochter....” Of “ liever
datum: ...'tijd: ...”).
Natuurlijk is dit ook te gebruiken voor toelichting of andere aanvullingen.

