Attenties
voor geboorte
Uitgave versie maart 2022

Welkom bij ons
In ‘het idee’ helpen we je graag met het uitkiezen van gepaste geschenken en attenties, voor elke
feestelijke gelegenheid. Heb je een themakleur, geboorte- of communiekaartje, of andere wensen?
Wij stemmen alle gekozen attenties af op jouw smaak en maken er samen één prachtig geheel van.
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De eerste stap? Spring eens binnen in ‘het idee’.
Zonder enige aankoopverplichting kan je even rondkijken en indien mogelijk geven we met veel
plezier een woordje uitleg. Wil je zeker zijn dat we tijd voor je vrij kunnen maken om voldoende
uitleg te geven? Maak dan een telefonische afspraak via 056 61 79 00.
Hou je van de confituurtjes van Billie, maar wil je ook een letterbak zoals bij Finn? Alles kan!
De presentaties en de producten uit deze catalogus kunnen aangepast worden naar vorm, kleur,
smaak,... en gepersonaliseerd worden (kaartje, lint, sticker...). Samen maken we er een uniek, creatief
en prachtig geheel van.
Bestel je graag bij ons? Kom dan ten laatste 3 maand voor je bevallingsdatum langs, zodat onze
cliënten van de dagbestedingsateliers jouw bestelling tijdig kunnen afwerken.

Ring Shopping
Ringlaan 34 - 8500 Kortrijk
056 61 79 00
hetideedebranding

wij zijn open
ma t/m zat van 10u tot 19u
vrijdag tot 19u30
speciale openingsdagen: zie
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Oona

Geboorte-attenties in botanische,
natuurlijke sfeer.
Prachtig houten wandrek, met
aangepaste attenties naar kleur en thema.
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Producten Houtatelier
Plantenrek 50 x 40 cm............................................... € 30
Sleutelhanger .............................................................. € 1,60
Bakje met deksel......................................................... € 1,20
Bakje met deksel en figuur....................................... € 1,40
Fotohuisje klein (verf/naturel)................................... € 1
Fotohuisje middel (verf/naturel)............................... € 2
Fotohouder vogeltje................................................... € 1,50

Producten KreaKollektief

Oona

Keramiek potje rond (effen/gekleurde strook).... € 4
Keramiek potje rond .................................................. € 5
(effen/gekleurde strook + plantje)

Tarieven personalisatie: zie p.29

p. 4

Oona
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Billie

Sierlijke boom op houten plateau,
ideaal om att enties zowel in de boom
op te hangen als eronder te presenteren.
Leuk met diverse geschenkjes!
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Producten Houtatelier
Fruitjenever keuze uit:
Framboos
Citroen
Appel

Billie

Magnetische boom & plateau ................................. € 40
Houten magneet ........................................................ € 1
Houten sleutelhanger ................................................ € 1,60

Producten Voedingsatelier
Confituur 106 ml .......................................................... € 1,60
Confituur 41 ml ............................................................. € 1,10
Mini fruitjenever .......................................................... € 1,70
Appelsap 200 ml ........................................................ € 1,10

Conﬁtuur keuze uit:
Bosvruchten
Aardbei
Mango

Producten Decoratieatelier
Kleine kaars in glas 6 x 6 cm................................... € 3
Kleeffolie klein ............................................................. + € 0,50
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Billie
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Remi

Wees creatief met de stapelbare
boxes van Remi! Maak er zelf
een stoer geheel van, zo beperkt of
uitgebreid als je maar wil.
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Producten Houtatelier
Wand deco bakje 25x25................................... € 15
Wand deco bakje 25x35................................... € 18
Wand deco bakje 18x40.................................... € 18
Wand deco bakjes - opstelling Remi............. € 102

Fotohoudertje met metalen clip....................... € 1,40
Fotohoudertje driehoek.................................... € 1
Driehoekig bakje................................................. € 1,40
Sleutelhanger........................................................ € 1,60
Letterblokje........................................................... € 2

Remi

Producten Fabriekswerk
Magneet rond 0 37 mm*.................................... € 1,20
Magneet rond 0 56 mm*................................... € 1,70
Button rond - speld 0 37 mm*.......................... € 0,50
Button rond - speld 0 56 mm*......................... € 0,70
Flesopener rond - magnetisch 0 56 mm* ... € 2
Spiegeltje rond - 0 56 mm*.............................. € 2
* Personalisatie reeds inbegrepen - enkel vanaf 20 stuks

Producten Zeepatelier
Vloeibare handzeep mini.................................. € 2,80
Vloeibare handzeep mini - glans.................... € 2,80

Producten Decoratieatelier
Kaars in glas klein 6 x 6 - toplaag los............ € 3

Producten Voedingsatelier
Liemonsjilloo mini 40 ml.................................... € 4
Tarieven letters: zie p.27
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Remi
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Victor

Een klassieker! Mooie
houten doos, gepersonaliseerd
met de naam van jullie kindje.
Kies een aantal (heerlijke) attenties
en je krijgt een prachtig geheel.
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Producten Houtatelier
Herinneringendoos 40x40 cm................................ € 22
met omkeerbare bodem
Letters / per stuk.......................................................... € 0,50

Producten Voedingsatelier

Victor

Mini jenever 40 ml (≠ smaken)................................. € 1,70
Mini portoo 40 ml........................................................ € 2,50
Mini mosterd 41 ml (≠ smaken)................................. € 1,10
Advocaat 41 ml.............................................................. € 2
Advocaat 106 ml........................................................... € 4
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Victor
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Finn

Zachte tinten en stoere houten
letters voor Finn!
De hippe letterbak gebruik je daarna
opnieuw als wand- of opbergrekje.
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Sluit met
witte drukknop

Producten Houtwerk
Letterbak 75 cm breed...................................... € 50
Kadertje klein........................................................ € 1,50
Spaarpotje met figuur......................................... € 1,40
Latje met figuur..................................................... € 1,10
Grote letter (H 21.5 cm)...................................... € 4
Groeimeter (H 125 cm) met naam & figuren... € 25

Producten Decoratie
Portemonneetje in stof klant*.......................... € 1,50
Vullen met snoepjes........................................... + € 1
Naam erop............................................................. + € 2,5

Producten Fabriekswerk

*Stof door klant te voorzien:

Plexidoosje gevuld met snoepjes **.............. € 1,60

Magneet rond 0 37 mm*.................................... € 1,20

10 zakjes = 25 cm (stofbreedte 140cm)
binnenkant wit/ecru (decoratieatelier) + 50 cm lint

Finn

Plexidoosje gevuld met
snoepjes** + magneet*...................................... € 2,80
* Personalisatie reeds inbegrepen - enkel vanaf 20 stuks
** Keuze uit ≠ kleuren

Tarieven letters: zie p.27
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Finn
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Juliette

Een schattig duwwagentje als
presentatiestuk voor jouw geschenkjes.
Daarna loopt jouw kleintje er maar
al te graag mee rond!
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Producten Houtatelier
Duwwagentje met houten wielen,
wielen, al dan niet gepersonaliseerd............ € 45
Duwwagentje met rubberen wielen,
al dan niet gepersonaliseerd........................... € 70
Badkamerdoos met deksel - groot,
al dan niet gepersonaliseerd........................... € 11
Speelse letter....................................................... € 2

Juliette

Producten Wellness*
Grof badzout flesje.............................................. € 4
Fijn badzout flesje............................................... € 4
Badkaviaar flesje.................................................. € 4
Lipstick diverse smaken.................................... € 2,5
Handscrub............................................................. € 2,60

Producten Fabriekswerk
Spiegeltje 0 56 mm............................................ € 2

*Diverse geuren en kleuren mogelijk
Tarieven letters: zie p.27
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Juliette
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Nora

De handige opbergkoffer is
het pronkstuk voor deze presentatie.
Stem de andere attenties af op jouw
geboortekaartje voor een prachtig geheel!
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Producten Houtatelier

Producten Decoratie

Opbergkoffer 75 cm breed............................... € 85
Personaliseren (naam/figuur)............................ € 10

Sfeerlicht groot (H 13 / B 12 cm)....................... € 18
Blokkaars (H 10 / B 9 cm)................................... € 11,50
(past in groot sfeerlicht)

Tissuesdoos, al dan niet
gepersonaliseerd................................................ € 12,50
Onderzetter voor sfeerlicht - 12 x 12 cm....... € 5

Nora

Dobbelsteentje (4x4 cm).................................... € 1,50
Blokkaars vierkant (6x6 cm)............................. € 3,50
Kleine kaars in glas 6 x 6 cm........................... € 3
Kleeffolie klein...................................................... + € 0,50
Grote kaars in glas 8 x 8 cm............................. € 6
Kleeffolie midden ................................................ + € 1,50

Tarieven personalisatie: zie p.29
Tarieven kapstok: zie p.28
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Nora
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Oskar

Een prachtige presentatie dankzij
de leuke, stapelbare boxen.
Uitgewerkt in het thema ruimte, maar
aanpasbaar naargelang jullie geboortekaartje!
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Producten Houtatelier
Wand deco bakje zeshoek............................... € 25
Doosje zeshoek met figuur............................... € 2

Producten KreaKollektief
Jongen/ meisje in klei........................................ € 3

Producten Decoratie

Oskar

Kaars in glazen potje met gouden deksel... € 1,50

Tarieven letters: zie p.27
Tarieven personalisatie: zie p.29
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Oskar
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Houten letters & slingers

Letters / stuk
Houten letter recht (zie Arthur)........................ € 2
Houten blokje met letter (zie Remi)................ € 2
Houten letter in rubberwood (zie Emma)...... € 2
Houten letter (zie Finn)....................................... € 4

Feestslingers
Vlagje...................................................................... € 2
We rekenen 1 letter per vlagje
+ naast de begin- & eindletter minstens 2 vlagjes!
Heb je er liever meer? Geen probleem!
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Kapstokken

Diverse kleuren
Kies uit ons uitgebreid kleurenpalet

Kapstokken
Kapstok met 2 letters......................................... € 12
Kapstok met 3 letters.......................................... € 13,50
Kapstok met 4 letters.......................................... € 15,50
Kapstok met 5 letters......................................... € 18
Kapstok met 6 letters......................................... € 19,50
Kapstok met 7 letters.......................................... € 22,50
Kapstok met 8 (kleine) letters.......................... € 24,50
Kapstok met 9 (kleine) letters.......................... € 26
Personaliseren met figuren............................... + € 5
Schilderen.............................................................. + € 3

Soorten letters
Sierlijke letter - Rechte letter - Speelse letter
p. 28

Tarieven personalisatie

Natuurlijk vermeld je graag de naam van je
zoon/dochter op jouw gekozen attenties, of zie
je graag alles in het thema van jullie (geboorteof communie-)kaartje. Wij maken er graag
samen een mooi geheel van!
Tenzij expliciet anders vermeld, zijn de
tarieven voor het personaliseren
(naamkaartje, sticker, lint...) niet inbegrepen
in de prijs. Hiernaast vind je de tarieven die
we hanteren (opmaak, drukkost en aanbrengen
inbegrepen).
Samen zoeken we naar een presentatie op
maat, waar zowel jullie als onze cliënten trots
op zijn!

Personalisatie
Kaartje met naam/print + lintje......................... € 0,25
(papier 250 gr)
Sticker met naam/print + lintje......................... € 0,25
Kaartje in handgeschept papier
met naam/print + lintje........................................ € 0,35

Verpakking
Micazakje + lintje.................................................. € 0,25
Micazakje + lintje + kaartje................................ € 0,50

Kleeffolie klein met naam/print........................ € 0,50
Kleeffolie middelgroot met naam/print.......... € 1,50
Kleeffolie groot met naam/print....................... € 4
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