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Wat leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in de geboortekaartjes
van Olli en Jeujeu!

Ons merk bestaat nu 3 jaar en we zijn al vele malen benaderd om
geboortekaartje te ontwerpen. Wij voelen ons vereerd! Vanwege een 
stijgende aanvraag, werken wij momenteel aan een Olli en Jeujeu
kaartcollectie waarin twee lijnen zullen worden opgenomen.

Basis collectie
Keuze uit bestaande geboortekaartjes/Illustraties van Olli en Jeujeu.
In dit pakket gaan wij uit van kaartjes die al reeds vervaardigd zijn. Er kan 
worden gekozen voor een 3-luik kaartje (zigzag) of een klapkaartje (liggend 
of staand). De bijbehorende enveloppen zijn geel (Olli kleur of anders) of van 
kraftmateriaal. Er wordt in dit pakket gebruik gemaakt van bestaande illus-
traties. De binnenzijde van het kaartje kan naar wens worden aangepast met 
een tekst/gedicht. Naam/geboortegegevens en adresgegevens. Het kaartje 
wordt zover mogelijk gereed gemaakt. 
Na de geboorte worden de laatste gegevens doorgegeven. Deze worden in 
het kaartje geplaatst en nog één maal voor akkoord doorgestuurd per email. 
Indien het kaartje correct is, zullen de kaartjes worden gedrukt. Deze worden 
zo spoedig mogelijk afgeleverd op het aangegeven adres. Drukkosten zijn 
afhankelijk van het aantal kaartjes wat wordt vervaardigd en het model van 
het kaartje + afwerking.

Exclusieve collectie
De geboortekaartjes worden speciaal naar wens/custummade ontworpen.
In dit pakket gaan wij uit van kaartjes die worden ontworpen. Na de wensen 
met de ouders te hebben besproken wordt er een schetsontwerp gemaakt 
van het kaartje. Ook wordt er een voorstel gedaan voor de vorm van het 
kaartje. Deze wordt doorgestuurd voor akkoord. Indien het kaartje is
goedgekeurd wordt de illustratie en de opmaak van het kaartje verder uit-
gewerkt tot een definitieve illustratie. Het kaartje wordt zover mogelijk 
gereed gemaakt. 
Na de geboorte worden de laatste gegevens doorgegeven. Deze worden in 
het kaartje geplaatst en nog één maal voor akkoord doorgestuurd per email.
Indien het kaartje correct is, zullen de kaartjes worden gedrukt. Deze worden 
zo spoedig mogelijk afgeleverd op het aangegeven adres. Drukkosten zijn 
afhankelijk van het aantal kaartjes wat wordt vervaardigd en het model van 
het kaartje + afwerking. Olli en Jeujeu behoudt zich het recht om alle illus-
tratie te gebruiken voor andere doeleinden.

_Basis collectie
Keuze uit bestaande 
geboortekaartjes/Illustraties 
van Olli en Jeujeu.

_ Exclusieve collectie
De geboortekaartjes worden 
speciaal naar wens/custum-
made ontworpen.

*
Indien gewenst kunnen 
enveloppen eerder worden 
toegestuurd om deze alvast te 
voorzien van adresgegevens 
(Portokosten worden hiervoor 
doorberekend).
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KOSTEN OVERZICHT

Basis collectie A

Ontwerp

Kleine aanpassingen in Illustraties e  50,00

Ontwerp + opmaak en regewerk    e  90,00

                       

Drukwerk 

VIERKANT KAARTJE

Formaat plano (=uitgevouwen) 390 x 130 mm (3 luik), 

formaat gevouwen 125 x 125 mm

of formaat plano (=uitgevouwen) 345 x 115 mm (3 luik), 

formaat gevouwen 115 x 115 mm

Bedrukking 4/4 (dubbelzijdig fullcolor), Papier HVO, 

250 grams, afwerking 1 of 2 rillijnen, vouwen

Aantallen: 

50	 																																																																																e	121,00

100	 																					 			e	147,00

150	 	 						e	168,00

200                                                                                                         €	188,00                                                                         																													

Enveloppen 

Formaat, vierkant   120 x 120 mm  140 x 140 mm

onbedrukt, geel of andere kleur

50                                                	€	16,00																						e	17,00

100   € 24,00	 e	26,00

150   € 32,00	 e	35,00

200 	 	 	 € 41,00	 e	45,00

Optie:

150 sluitstickers (vierkant van 35 x 35 cm, full color), 

opdruk nader te bepalen (afhankelijk van ontwerp kaartje) e 30,00

5



6 KOSTEN OVERZICHT

Basis collectie B

Ontwerp

Kleine aanpassingen in Illustraties                                        																					e		50,00

Ontwerp + opmaak en regewerk																																																													e		90,00

                       

Drukwerk 

KLAPKAARTJE LIGGEND OF STAAND

Formaat plano (=uitgevouwen) 296 x 90 mm, 

formaat gevouwen 148 x 90 mm of 

formaat plano (=uitgevouwen) 210 x 150 mm, 

formaat gevouwen 105 x 150 mm

Bedrukking 4/4, Papier On Offset, 300 grams, 

Afwerking 1 rillijn, vouwen.

Aantallen: 

50	 																																																																																	e 121,00

100	 																																																																																	e	135,00

150				 																																																																																	e	147,00

200	 																																																																																	€		157,00

Enveloppen 

Formaat, rechthoek    110 x 156 mm

onbedrukt, geel of andere kleur  

50                                                               e 16,00

100                                                          e 24,00

150	 																																																																																	e	32,00

200		 																																																																																	e 41,00

Optie:

150 sluitstickers (vierkant van 35 x 35 cm, full color), 

opdruk nader te bepalen (afhankelijk van ontwerp kaartje)																				 e	30,00







KOSTEN OVERZICHT

Exclusieve collectie

Ontwerp

Ontwerp illustratie (volvlak gehele kaart) e 170,00

Ontwerp illustratie (Alleen Olli en Jeujeu)                                                e 99,00

Ontwerp + opmaak kaartje en regelwerk  e 120,00                       

Drukwerk 

Wordt geoffreerd op het moment als het ontwerp bekend is.

Op basis hiervan kunnen we een passende offerte voor de uitwerking aanbieden.

Verzending

Zodra de kaartjes gedrukt zijn, worden deze per pakketpost (MyParcel/PostNL) 

verstuurd naar het opgegeven adres. Verzendkosten hiervoor zijn e	6,95 (indien 

de kaartjes naar het buitenland verstuurd moeten worden komen er extra por-

tokosten bij, afhankelijk van het desbetreffende land).

Betaling

Prijzen zijn excl. BTW (21%)

Aanbetaling (bij start van het kaartje) 70% van de totaalprijs

Bij aflevering van het kaartje 30% van de totaalprijs

MERKRECHT

Op alle ontwerpen rust auteursrecht. Tevens is Olli + Jeujeu als handelsmerk 

gedeponeer d. De ontwerpen/illustraties mogen op geen enk ele wijze worden 

vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toe-

stemming vooraf van Olli + Jeujeu. Om deze reden is het tevens niet mogelijk 

kaarten zonder ons logo te bestellen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via 06 11 295 463 of stuur een email naar

Fleur Suijten, info@ollienjeujeu.nl

®copyright olli + jeujeu | 2017
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We make
friends all
over the 
world!


