Prijslijst prinsessenboontje
 Bedrukt textiel
Babymutsje (new born)
 Babyslab
Baby/kinder T-shirt
Katoenen turnzak
Katoenen make-up tasje
Katoenen tas (38x42cm)
Keukenschort
Kind
Volwassen
Mini slab (0-3m)
 Rompertje korte mouw
Rompertje lange mouw
Volwassen kledij
Vilten tas
Mini (27x10x20cm)
Maxi (45x15x33cm)

 Handgemaakt textiel
€ 5,50
€ 7,00 1)
€ 11,00
€ 10,00
€ 7,50
€ 9,50

Baby outfit
Baby jurkje
Baby rokje
Baby broekje
Baby kruippakje
Babynestje
 Babyslab
Badcape
Bandana slab (kwijlsjaaltje)
Haarelastiek
Haarband (baby/kind)
 Kroon
Luieretui / toiletetui
Opbergmandje
Mini (15cm)
Midi (20cm)
Maxi (30 cm)
Scrunchie
Speelkubus
Vilten brillenhoesje
Wasbaar doekje (make-up remover)

€ 16,50
€ 10,50
€ 5,50
€ 9,00 1)
€ 10,00 1)
prijs op aanvraag

€ 9,50
€ 10,50

!Er wordt een supplement aangerekend in geval het om
een uitgebreid (meerkleuren)ontwerp gaat
+ een servicekost bij grotere oplages

 Geschenkpakketjes
Gevulde geschenkmand op maat
Kraamkoffertje Little Prince(ss)

*
€ 45,00

Verjaardagsbox (nieuw)

€ 12,00
€ 16,00
€ 22,00
€ 3,50
€ 25,00
€ 5,50
€ 0,75

*Een basiskroon (met naam) wordt gemaakt
volgens uw wensen incl. 1 cijferbadge,
sluiting naar keuze (velcro, lint of drukknopje)
Extra cijferbadge
€ 0,50
Extra personalisatie
€ 1,00
Afwijkend ontwerp/materiaal
op aanvraag

- pampers maat 2
- voedingskaart
- romper korte mouw 50/56
- slabbetje
- mutsje

 Pampergeschenk op maat

€ 18,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 18,00
€ 50,00
€ 10,00 1)
€ 25,00
€ 7,00 1)
€ 2,50
€ 6,00
vanaf € 15,00*
€ 15,00

*
€ 40,00

- Meegroeikroon met 3 cijferbadges naar keuze
- Herbruikbare aftelkalender
- ballonnen
- … surprise
*Naar wens samen te stellen volgens eigen budget vanaf € 15,00
! Vanaf heden zijn pakketten met voedingsmiddelen enkel te verkrijgen
indien de voedingswaren zelf aangekocht worden.

1)

1 euro korting indien per 2, vb.: 2 rompertjes korte mouw = € 17,00 i.p.v. € 18,00
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 Kleine geschenkjes
Set van 6 onderzetters
Heupfles
Houten spaarpot (basis ontwerp)
Houten spaarpot (uitgebreid ontwerp)
Geurkaarsje
Koffiemok
Lippenbalsem
Theeglas
Parfumflesje
Mini (10ml)
Midi (50ml)
Theelichthouder
 Zeepletter (2x2cm)
Zeepfiguurtje
Zeeppompje (gevuld)
Mini (<100ml)
Midi (>100ml)
Maxi (>120ml)

€ 5,50
€ 9,00
€ 9,50
€ 11,50
€ 3,25
€ 3,50
€ 1,75
€ 3,75

 Speenkoorden & bijtringen
BIBS speentje met naam

 Speenkoord met kralen

Katoenen speenkoord
Bijtring konijnenoren
 Speelbijtring
Bijtfiguur (hout/silicone)

*prijs afhankelijk van type en aantal kralen,
rekening houdend met de toegestane grootte

€ 2,50
€ 2,80
€ 2,50
€ 0,25 per blokje
€ 0,95

Traktaties en bedankjes
Bijzonder moment te vieren en nog op zoek naar een
gepaste traktatie? Met veel plezier werk ik een concept
voor u uit. Voor eender welke gelegenheid (geboorte,
huwelijk, verjaardag, afscheid, …)
Ook bij de aankleding van uw feest help ik u graag op weg.
Traktaties worden bij voorkeur besproken in een persoonlijk
gesprek na afspraak.
Bij deze service wordt er een servicekost van minstens € 50
aangerekend afhankelijk van wat u juist wenst.

€ 1,75
€ 2,00
€ 2,25

Deze items worden naar wens gepersonaliseerd.
Indien u een onbedrukt item wenst is dit € 1 goedkoper met
uitzondering van de zeeplettertjes

 Stickers

 Koffertjes en kistjes

Autosticker (vinyl)
<A4 formaat (1kleur)
>A4
meerkleurenontwerp
Naamsticker (vinyl)
Mini (<10 cm)
Midi (<20 cm)
Maxi ( > 20 cm)
Raamsticker (herbruikbaar)
Stickerbedrukking op maat

 Koffertje
Mini (16/20cm)
Midi (standaardformaat 25 cm)
Maxi (45x15x33cm)
Houten kratje
Opbergkist schuifdeksel
Opbergkist klapdeksel
Mini (23x16,9x10cm)
Midi (30x20x13,5 cm)
Maxi (40x30x23cm)

€ 5,50
€ 9,50*
€ 4,50
€ 9,50
vanaf € 15,00*
vanaf € 5,50*
vanaf

€ 10,00
€ 12,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 25,00
€ 9,50
€ 17,00
€ 33,00

€ 12,00
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

€ 0,30
€ 0,40
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
prijs op aanvraag
+ servicekost

 Wenskaarten

 Sleutelhangers
Vilten sleutelhanger
 Sleutelhanger met kralen

€ 3,50
€ 6,50

Mini wenskaartje excl. omslag

 Handgemaakt wenskaartincl. Omslag
Handgemaakt wenskaartincl. Omslag
Houten wenskaart

€ 1,50
€ 2,50
€ 11,00/set van 5
€ 4,00
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Info prinsessenboontje
Maatwerk
Op maat werken betekent dat u naar wens een geschenk kunt aanvragen.
Met plezier werk ik iets uniek voor u uit dat past binnen uw smaak en budget.
Bovenstaande lijst is slechts een greep uit het aanbod om u op weg te helpen en een idee te geven van de
mogelijkheden. Er kan steeds een item aangevraagd worden dat nog niet werd opgelijst.
Producten met vermelding “prijs op aanvraag” zijn afhankelijk van merk, ontwerp, kleur, oplages, …
Ook eigen aangeleverde producten zijn te personaliseren of te verwerken in een pakket naar wens. Hiervoor wordt
enkel een servicekost aangerekend.
Wens je een uniek gepersonaliseerd cadeau(vb. in thema van het geboortekaartje), zorg dan voor duidelijk
voorbeeldmateriaal.
Ik werk vanaf nul en streef steeds naar unieke producten zodat u een uniek cadeau in handen heeft. Vele items
worden bovendien handgemaakt.
Hierdoor reken ik op uw geduld. Afhankelijk van uw vraag kan een bestelling enkele dagen tot enkele weken in beslag
nemen.
Nadat we uw wensen overlopen hebben, ga ik aan de slag en laat ik u weten wanneer u de afgewerkte bestelling mag
verwachten.

Geschenkverpakking + inpakservice
Bestellingen kunnen op vraag ingepakt worden.
Transparante inpakfolie is gratis.
Een aangepaste geschenkverpakking en/of extraatjes* kunnen op vraag toegevoegd worden.
Ook indien je iemand graag een centje geeft, kun je bij Prinsessenboontje terecht. Met plezier maak ik er iets creatief
van.
Vraag naar de diverse mogelijkheden*via info@prinsessenboontje.com
Denk hierbij aan zakjes, doosjes, inpakpapier, enveloppen, cadeau labels, kaartjes, mandjes, plateau’s ..

Shop
Er bestaat geen fysieke winkel, er wordt enkel op bestelling gewerkt.
Bestellen kan via Facebook Messenger, per mail info@prinsessenboontje.com of door het formulier in te vullen op de
website
Uw aanvraag wordt binnen de 48u beantwoord (in verlofperiodes kan dit langer duren).
Uw bestelling kan na afspraak gratis bij mij thuis te Oudenburg opgehaald worden.
Woon je in de buurt van Oudenburg? Dan bezorg ik de bestelling met plezier aan huis.
Binnen een straal van 10 km is deze service gratis. Per extra km wordt € 0,70 aangerekend. De maximum afstand is 30
km.
Producten kunnen mits supplement én na ontvangst van betaling verzonden worden. De levertijd hangt in dit geval af
van de postdienst.
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