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GEBOORTELIJSTEN 
Kies in alle rust en met de nodige hulp van onze verkoopsters 

Is het geslacht van jullie spruit nog een geheimpje? Geen probleem, jullie kunnen je keuze maken voor 
zowel jongen als meisje. Jullie vragen aan de gynaecoloog om het geslacht op een briefje te schrijven en 
in een gesloten omslag te steken. Dit geven jullie aan ons af, zodat wij de juiste artikels kunnen 
reserveren. 

De gekozen artikels worden in een geboortekastje gehangen. Wanneer het geslacht van de baby nog 
geheim is, wordt het kastje vergrendeld. Vanaf dan kunnen de ouders niet meer in het kastje kijken. Bij 
nieuwe leveringen worden jullie gecontacteerd, zodat jullie eventueel het lijstje nog kunnen aanvullen. 

Geboortelijst online 

De geboortelijst kan online geplaatst worden, zodat jullie familie en vrienden de lijst via onze website 
kunnen consulteren na de geboorte. 

Vóór de geboorte hebben de ouders al toegang tot de online lijst met een persoonlijke login-code. Deze 
code wordt jullie na het aanmaken van lijst per mail doorgestuurd. Na de geboorte kan de lijst 
geconsulteerd worden a.d.h.v. naam en geboortedatum van het kindje. 

U kunt op het geboortekaartje altijd een rechtstreekse link naar de inlogpagina van de geboortelijst 
vermelden. U kunt ook kaartjes verkrijgen met al onze contactgegevens, om bij uw eigen geboortekaartje 
te voegen. 

Het is belangrijk dat er na de geboorte opgebeld wordt om de naam en geboortedatum door te 
geven.  Zo kunnen we de lijst ook online openstellen voor familie en vrienden. Jullie mogen hiervoor 
vragen naar Elisa, Diana of Dorkas. We krijgen ook altijd graag een geboortekaartje toegestuurd. Dit 
wordt uitgestald in het geboortekastje en wordt ook online aan het lijstje toegevoegd. 

Artikels kunnen in de winkel gekocht worden of via de website. Online heb je de mogelijkheid om artikels 
te reserveren en later in de winkel te komen ophalen en betalen, of er kan ook met overschrijving betaald 
worden. In dat geval worden de artikels met de ouders meegegeven. 

Let wel: op artikelen van een geboortelijstje wordt de gebruikelijke 5% niet toegekend. 

Cadeaucheques 

Cadeaucheques zijn ook mogelijk.  

10% aankoopwaarde bij afsluiten lijst 

De lijst wordt afgesloten na 8 weken of na de babyborrel ( af te spreken bij het opstellen van het lijstje). 
Jullie ontvangen een waardebon van 10% op de waarde van de verkochte artikels (m.u.v. 
cadeaucheques en soldenartikels). Deze waardebon kan enkel gebruikt worden voor het aankopen van 
kinderkledij. 

Aankoopverplichting 

Er geldt enkel een aankoopverplichting op artikels in solden, artikels uit een uitlopend seizoen en speciale 
bestellingen. Deze artikels worden op de website ook aangeduid met een symbool, zodat deze artikels 
deze artikels eerst gekocht worden. Bij artikels in solden telt enkel de prijs van het artikel op het moment 
van reservatie.  


