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Briefing ontwerp op maat  |  geboortekaartjes

JULLIE GEGEVENS

Naam

Adresgegevens

Mobiel nummer vader & moeder

Email

Uitgerekende datum

Aantal kaartjes nodig

Enkel
Dubbel

Vierkant
Langwerpig staand
Langwerpig liggend

Standaard Gmund 600 grams (alleen enkele kaarten) 

Wild 450 grams (alleen enkele kaarten)

Oud Hollands (alleen 10x15 enkel of dubbel of 13x13 dubbel)

Digitaal Ambachtelĳk

Zijdeglans (ook voor DF)

Zijdeglans extra dik (ook voor DF)

Luxe wit (linnenpersing)
Metallic
Klassiek
Klassiek extra dik
Fijn klassiek (ook voor DF)

Fijn klassiek extra dik (ook voor DF)

Voorkeur formaat kaartje

Papiersoort *
(lees hiervoor de uitleg

op de volgende pagina)

Folie op je kaartje
(lees hiervoor de uitleg

op de volgende pagina)

Ja, digitaal (DF)

Goud
Zilver
Koper

Formaat (breedte x hoogte)

Ja, ambachtelĳk (hotfoil met stempels)

Goud
Zilver
Koper

Extra opties
(lees hiervoor de uitleg

op de volgende pagina)

Stans, digitaal
2 labels
Tentkaartje met vorm
Enkele kaart met 2 losse labels
Eigen vorm / toelichting

Extra losse labeltjes JA Aantal

Enveloppen JA
Standaard wit
Standaard off white
Kraft

Aantal

Luxe metallic

Sluitstickers JA

Adresetiketten JA

(Heb je spoed? Bel ons dan. Zie ook de doorlooptijd op de volgende pagina’s)

Spot

Ambachtelĳk
Letterpress (diepdruk)
Preeg (hoogdruk)

2 labels
Tentkaartje met vorm
Enkele kaart met labels

TECHNISCHE WENSEN



DESIGN WENSEN
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Full color 1 pms kleur

Digitaal Ambachtelĳk

2 pms kleuren

Omschrijving kleuren

Omschrijving design
(stuur gerust een

moodboard of voorbeelden mee)

TEKSTWENSEN

Lettertype voorkeur naam

Lettertype voorkeur teksten

Lettertype voorkeur teksten

Naam kindje**

Aankondigingszin

Gedichtje

Welke geboortegegevens
(naast de datum natuurlijk)

tijd
gewicht
lengte
plaatsnaam

Kleurgebruik
(lees hiervoor de uitleg

op de volgende pagina)

Stuur dit ingevulde formulier naar team@liefleukeneigen.nl
en je ontvangt binnen 4 tot 5 werkdagen een offerte op maat.

Heb je spoed? Neem dan telefonisch contact met ons op!
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ONTWERP OP MAAT | HOE WERKT HET

WANNEER KIES JE VOOR EEN ONTWERP OP MAAT
Je kan je geboortekaartjes heel makkelijk zelf ontwerpen met onze 
ontwerptool en de beeldbank. Dit kan binnen de formaten en beelden 
die we op de site hebben staan én wanneer je voor digitaal drukwerk 
gaat. Maar er is meer mogelijk! Vallen jouw wensen buiten de 
mogelijkheden van de ontwerptool om, dan kan je bij ons een ontwerp 
op maat laten maken.

• Als je een afwijkend formaat wenst die je niet kan terugvinden
• Wanneer je andere lettertypes wenst
• Wanneer het niet digitaal gedrukt kan worden zoals bij bepaalde 
papiersoorten zoals zwaarder dan 400 grams en Oud Hollands of 
bepaalde technieken zoals Letterpress, Preeg.
• Wanneer je fluor kleur wenst.
• Wanneer je geen digitale folie (relief folie) maar diepdruk folie wenst 
(hotfoil)
• Wanneer je het fijn vindt als wij als kaartjesmakers jouw design 
verzorgen!

HOE WERKT HET PRECIES, EEN STAPPENPLAN

Stap 1: 
Je geeft ons jullie briefing (wensenlijstje) zo duidelijk mogelijk door. 
Gebruik hiervoor dit formulier.

Stap 2:
Naar aanleiding van jullie briefing, sturen wij een duidelijke prijsopga-
ve. Voor een eigen ontwerp rekenen we € 45,00 naast de drukwerkkos-
ten. Hierin zitten 3 correctierondes bijgesloten.

Stap 3:
Deze offerte en alle mogelijkheden nemen we graag telefonisch met 
jullie door. Dan besluiten jullie of jullie hiermee door willen gaan.

Stap 4:
Wij starten met het design en maken een eerste voorstel om de 
richting te laten zien.

Stap 5: 
Naar aanleiding van jullie feedback wordt het design gefinetuned en 
wanneer deze akkoord is, sturen we een proefdruk*.

Stap 6:
Jullie kindje is geboren! Geef alle laatste gegevens aan ons door en 
jullie ontvangen een definitieve pdf en een betalingslink. Na akkoord 
op het bestand én ontvangst van de betaling, gaan wij drukken. 

Door de extra bewerkingen is de levertijd langer dan via onze online 
ontwerptool. Houd rekening met 3-4 werkdagen dat de kaartjes naar 
jullie worden verstuurd.

DOORLOOPTĲD EIGEN ONTWERP
Aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst. Door drukte 
en geboortes lopen onze planningen snel vol. Het is belangrijk om op 
tijd te beginnen. Houd ca 6 weken van te voren aan om te beginnen 
met een eigen ontwerp. Dan heb je voldoende tijd om naar het design 
te kijken en een of twee proefkaarten* te bestellen.

Offerte  :  4-5 werkdagen
Eerste design na akkoord :  4-5 werkdagen
Tweede voorstel :  3 werkdagen
Derde voorstel :  3 werkdagen
Proefdruk  :  3-4 werkdagen (brievenbuspost)
Definitieve gegevens :  0,5 dag
Drukken en versturen :  3-4 werkdagen

Spoedaanvragen kan je alleen telefonisch worden aangenomen.

TIPS OM EFFICIËNT FEEDBACK TE GEVEN
Wanneer je een voorstel ontvangt, horen wij graag wat jullie er van 
vinden. Om binnen de 3 voorstellen te blijven hebben wij nog enkele 
tips voor je om feedback zo duidelijk mogelijk te geven:

1. Open het bestand op een groot scherm om goed te zien of het 
kaartje in verhouding is. Op een mobiel heb je niet altijd goed 
overzicht van de lay out van het kaartje
2. Print het design het liefst uit op werkelijke grootte. Je kan het dan 
ook uitknippen en vouwen. Zo zie je nog beter hoe alle tekstverhou-
dingen zijn
3. Laat het voorstel een paar dagen liggen en kijk er dan opnieuw naar
4. Verzamel alle design feedback en tekst feedback en geef deze 
puntsgewijs door
5. Werk in je feedback overzichtelijk met opsommingstekens, dan weet 
je zeker dat wij in de correctiefase niets over het hoofd zien



PAPIERSOORTEN
Wij hebben veel mooie papiersoorten geschikt voor digitale drukwerk 
Op onze site vind je een duidelijke omschrijving van de papiersoorten 
en een filmpje. Ook kan je gratis een papierwaaier aanvragen.
Wil je graag karton, dikker dan 350/400 gram, dan is digitaal drukken 
niet meer mogelijk en drukken we ambachtelijk in offset. Ook Oud 
Hollands papier wordt ambachtelijk gedrukt.

Wanneer je wisselt van papiersoort, kan je dus ook naar een ander 
drukproces, en bijhorende kosten, gaan wisselen.

Folie kunnen we ook digitaal drukken (relief folie). Dit kan alleen op 
hiervoor geschikte papiersoorten. Lees meer onder het kopje folie. 

KLEURGEBRUIK WENSEN
Digitaal kunnen wij alle kleuren drukken, behalve de felle fluor kleuren. 
Gaan we ambachtelijk drukken, dan drukken we in maximaal PMS 
kleuren. Zie ook de spelregels voor ambachtelijk drukken.
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BELANGRIJKE NEED TO KNOW

* PROEFKAART OP MAAT
Kies je voor digitale druk, dan kunnen wij altijd een proefkaart voor 
jullie maken. Een eerste proefkaart, zonder extra bewerkingen als 
digitale folie of stans, is gratis. Voor de extra bewerkingen in een 
proefkaart rekenen wij wel kosten ad € 7,50 per bewerking. Bij 
ambachtelijk drukwerk kan er geen proefkaart op maat worden 
gemaakt (zie hiernaast).

AMBACHTELĲK DRUKWERK: EIGEN REGELS
Omdat ambachtelijk drukwerk anders werkt dan digitaal drukwerk, 
gelden hiervoor ook andere regels:

1. Kleuren worden gedrukt in maximaal 2 pms kleuren
Ambachtelijk drukwerk wordt met pms kleuren gedrukt. Deze kleur 
wordt elke keer gemengd en dan gedrukt. Hierdoor zijn de kleuren 
intenser dan met digitaal druk kan worden bereikt. Zo kunnen we ook 
fluor kleuren drukken. Een kleur kan in intensiteit altijd iets afwijken en 
donkerder en lichter uitkomen. Dit heeft te maken met papier, 
vochtigheid en wijze van drukken. Ook binnen een oplage kan je enige 
kleurverschillen terugzien. Houd hier rekening mee.

2. Er kunnen geen persoonlĳke proefkaarten worden gemaakt
Van ambachtelijk drukwerk kunnen er géén proefdrukken op maat 
worden gemaakt omdat hiervoor de opstartkosten te hoog liggen. We 
maken ook geen digitale proefkaarten van kaartjes die later ambachte-
lijk gedrukt worden omdat deze met hele andere inkten worden 
gedrukt en er kleur- en interpretatieverschillen ontstaan. 

3. We leveren voorbeeldstalen voor papier en kleuren
Om toch een goed inzicht te krijgen in de kleuren en de papiersoor-
ten, zullen we stalen toesturen van eerder gedrukte kleuren en 
papiersoorten wanneer de offerte akkoord is. Zo kunnen jullie toch een 
goed beeld vormen van de gekozen combinaties.

4. Ambachtelĳk is vooral geschikt voor exclusief papier
Wil je graag karton (zwaarder dan 350/400 grams) dan kom je uit op 
ambachtelijk drukken. We hebben standaard 600 grams Gmund en 
450 grams Wild in het assortiment. Kies je voor Oud Hollands papier 
(met geschepte randen), dan wordt er ook ambachtelijk gedrukt 
vanwege de speciale randen.

FOLIE: DIGITAAL OF AMBACHTELĲK (HOTFOIL)
We kunnen folie op 2 manieren aanbrengen: digitaal (reliëf) of hotfoil 
(diepdruk). 

Digitaal foliën
Dit geeft een mooi reliëf effect en kan over de hele kaart worden 
toegepast. Hoe gladder het papier, hoe strakker het effect van de 
folie. Niet elke papiersoort is geschikt om digitaal de folie op aan te 
brengen i.v.m. de hechting. De beschikbare papiersoorten zijn:
• Zijdeglans
• Zijdeglans extra dik (alleen enkele kaarten)
• Fijn Klassiek
• Fijn Klassiek extra dik (alleen enkele kaarten)
We kunnen heel fijn foliën, maar ga niet te dun. We kunnen digitaal 
foliën vanaf 30 stuks. Van digitale folie kan je ook een proefdruk 
bestellen voor een meerprijs van € 7,50. 

Ambachtelĳk folië: Hotfoil (diepdruk)
Dit is een ambachtelijke wijze van foliën. Hiervoor wordt eerst een 
magnesium stempel gemaakt en met een Heidelberger wordt de folie 
kaart voor kaart ingestempeld onder een hoge temperatuur. Door het 
maken van de stempel en het instellen van de machine, heeft deze 
methode opstartkosten (€ 125,00 voor de stempel en € 115,00 voor 
het opstarten van de machine en € 0,25 voor het indrukken van de 
kaart). De kaarten worden eerst gedrukt en daarna voorzien van 
hotfoil. Hotfoil kan je ook toepassen op digitaal gedrukte kaarten.

LETTERPRESS (DIEPDRUK)
Letterpress is het indrukken van een stempel met een Heidelberger in 
zacht papier zodat er een diepdruk reliëf ontstaat. De letters liggen 
dan in het papier. Per kleur wordt er een magnesium stempel gemaakt 
die kaart voor kaart wordt ingedrukt. Om de diepdruk mooi uit te laten 
komen, is hiervoor zacht papier nodig zoals 600 grams Gmund.
Door het maken van de stempel en het instellen van de machine, heeft 
deze methode opstartkosten (€ 125,00 voor de stempel en € 115,00 
voor het opstarten van de machine, per kleur, € 0,25 per kaart voor 
indrukken).

PREEG (HOOGDRUK)
Waar letterpress ervoor zorgt dat de letters in het papier komen, zorgt 
preeg ervoor dat de afbeelding omhoog komt. Ook dit is alleen 
mogelijk op ambachtelijk wijze. De kaart wordt eerst gedrukt en 
daarna wordt met een stempel + contrastempel de tekst uit het papier 
gedrukt. De achterzijde van de preeg kan je dan ook niet bedrukken. 
Hiervoor heb je zacht papier nodig. Oud Hollands is hier bijvoorbeeld 
voor geschikt. Door het maken van de stempel en het instellen van de 
machine, heeft deze methode opstartkosten (€ 150,00 voor de 
stempel en € 115,00 voor het opstarten van de machine, per kleur).


