Speciaal voor jou,
een kaartje
op maat
Studio Thuismus ontwerpt speciaal voor jou kaartjes op maat. Compleet samengesteld naar jouw wensen. Verwachten jullie binnenkort een kleintje of gaan
jullie trouwen? Of ben je als bedrijf zijnde opzoek naar een speciale uitnodiging of word je misschien wel Abraham of Sarah en geef je een feestje? Van
jouw wensen naar een ontwerp op maat tot het drukwerk en de levering van de
kaarten. Studio Thuismus geeft net dat extra beetje meer en houdt er van dat
alles tot in de puntjes klopt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag dan via de
website een vrijblijvende offerte aan: www.studiothuismus.nl/offerte

Natuurlijk ben je nieuwsgierig hoe dit nou in zijn werk gaat. Op de volgende
pagina’s heb ik kort de stappen uitgelegd.

Geboortekaartje
op maat
1. ONTWERP JE GEBOORTEKAARTJE
Hoera, jullie verwachten een baby! Samen gaan we aan de slag om een uniek en geboortekaartje te ontwerpen. Op de website staan enkele voorbeelden die eventueel naar wens kunnen worden aangepast. Na een aanvraag ontvang je een vrijblijvende offerte van mij voor het
kaartje. Ook leuk: een bijpassend kraamborrel kaartje! Handig om meteen mee te sturen met
het geboortekaartje.

2. AKKOORD OP DE OFFERTE
Voordat ik aan de slag ga ontvang ik graag een akkoord op de offerte zodat we onze samenwerking kunnen starten.

3. GEBOORTE TEKSTEN AANLEVEREN
De tekst die ik nodig heb voor op het geboortekaartje mag je aanleveren via post@studiothuismus.nl. Het is natuurlijk niet erg al de tekst nog niet helemaal compleet is. Dit kan in een
volgende fase worden aangevuld, hierover hebben wij persoonlijk contact per mail of telefoon. Voor de eerste opzet van het kaartje is het wel handig om te weten of je bijvoorbeeld
een versje wilt plaatsen in de kaart zodat ik hier ruimte voor kan vrijhouden.

4. STYLING VAN HET GEBOORTEKAARTJE
Om het kaartje helemaal uniek te maken kan je allerlei accessoires toevoegen om het af
te stylen naar wens. Zo zijn er bijpassende enveloppen, touw, sluitzegels en labels om het
kaartje helemaal compleet te maken. Heb je zelf een idee? Deel het gerust! In de offerte zal
ik een aantal opties weergeven. De enveloppen en onderdelen ontvang je altijd al eerder dan
de kaarten zodat je rustig de tijd hebt om alles voor te bereiden.

Losse onderdelen dienen zelf aan de geboortekaartjes bevestigd te worden, hou hier dus
rekening mee.

5. PROEFDRUK GEBOORTEKAARTJE
Je ontvangt altijd een digitale proefdruk. Je kan nu alle aanpassingen doorgeven als dat
nodig is. Daarna maak ik het kaartje klaar voor de druk, zodat op het laatste moment enkel nog de gegevens als datum, geboorte-uur, gewicht en lengte moeten worden ingevuld.
Ontvang je liever een echte proefdruk? Je kunt er één bestellen voor €8,-. (Kaarten met
foliedruk zijn helaas niet beschikbaar als proefdruk.)

6. FORMAAT KAART EN PAPIERSOORT
Alle standaard kaarten worden op 300 grams wit gehamerd papier gedrukt voor een chique
uitstraling. Ben je opzoek naar een speciaal formaat kaartje? De kaarten kunnen natuurlijk op
verschillende formaten besteld worden. Vermeld dit in de aanvraag van de offerte.

7. GEBOREN!
Ook ik wacht (net als jullie) altijd vol spanning op deze dag. De baby is geboren! Ik ontvang
graag per e-mail of whatsapp de laatste gegevens (datum / lengte / gewicht / tijdstip). Deze
gegevens verwerk ik in het ontwerp, dan stuur ik het ontwerp ter akkoord nog naar jullie.
Na akkoord stuur ik alles door naar de drukker.

De levertijd hangt af van het tijdstip van de geboorte. Als jullie kindje ‘s nachts of in de voormiddag geboren wordt kan het meestal dezelfde dag nog gedrukt worden en hebben jullie de
kaarten de volgende dag al in huis (maximaal 2 werkdagen). Als jullie kindje in het weekend
geboren wordt, wordt het kaartje de maandag gedrukt. Kaarten met foliedruk hebben een
levertijd van 4 – 5 werkdagen.

Trouwkaart
op maat
1. ONTWERP JE EIGEN TROUWKAART
Jullie grote dag komt steeds dichterbij, jullie gaan trouwen! Via het formulier op de website kan je een offerte aanvragen. Voordat ik aan de slag ga ontvang ik graag jullie wensen.
Het zou fijn zijn als je dit zo compleet mogelijk kunt invullen zodat ik meteen een duidelijke
offerte kan versturen. Denk hierbij aan voorkeur voor het formaat kaart, het aantal
benodigde kaarten, enveloppen, bijpassende postzegels, een save the date etc.

2. AKKOORD OP DE OFFERTE
Voordat ik aan de slag ga ontvang ik graag een akkoord op de offerte zodat we onze samenwerking kunnen starten.

3. JULLIE PERSOONLIJKE UITNODIGING
Nadat de offerte is goedgekeurd zet ik jullie kaart in de planning. De tekst die ik nodig heb
voor de trouwkaart kan je aanleveren via post@studiothuismus.nl. Ik ga dan aan de slag met
een eerste digitale proef van de kaart. Afhankelijk van de planning duurt dit ongeveer 2/3
weken. Het is natuurlijk niet erg al de tekst nog niet helemaal compleet is. Dit kan in een
volgende fase worden aangevuld, hierover hebben wij persoonlijk contact per mail of
telefoon.

4. STYLING VAN DE TROUWKAART
Om de trouwkaart helemaal uniek te maken kan je allerlei accessoires toevoegen om het af
te stylen naar wens. Zo zijn er bijpassende enveloppen, touw, sluitzegels en labels om het
kaartje helemaal compleet te maken. Heb je zelf een idee? Deel het gerust!

5. PROEFDRUK
Je ontvangt eerst een digitale proef. Je kan nu alle aanpassingen doorgeven als dat nodig
is. Daarna maak ik de trouwkaart klaar voor de druk. Ontvang je liever een echte proefdruk?
Je kunt er één bestellen voor €8,-. De proefdruk heeft een levertijd van 4 tot 5 werkdagen.

Helaas is het nog niet mogelijk om een proefdruk met foliedruk aan te vragen.
6. AKKOORD EN BETALING
Als jullie helemaal blij zijn met de proefkaart die jullie hebben ontvangen geef je een akkoord
op de kaart. Jullie ontvangen dan de factuur voor de betaling en de trouwkaarten gaan dan
in productie.

7. VERZENDING
De levertijd voor de kaarten is gemiddeld 3/4 werkdagen. Voor kaarten met foliedruk gelden
een langere productietijd, waardoor de gemiddelde levertijd van deze kaarten 5/6 werkdagen
is. De kaarten worden verstuurd met PostNL. Het is ook mogelijk om de kaarten op te halen
in Beltrum op afspraak.

TROUWHUISSTIJL
Naast de trouwkaart kan Studio Thuismus jullie ook helpen met de rest van de aankleding van
jullie speciale dag. Wat dachten jullie van een bijpassende Save the Date kaart, menukaarten
of misschien wel mooie welkomstborden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

