Werkwijze maatwerk
geboortekaartjes van
Pinélo illustraties
Volledig naar wens
Zoals je waarschijnlijk hebt gezien,
beschik ik ook over een vaste collectie aan
geboortekaartjes. Toch komt het vaak voor
dat aanstaande ouders al helemaal voor ogen
hebben hoe het geboortekaartje eruit moet
komen te zien.
Hiervoor heb ik de maatwerk geboortekaartjes
in het leven geroepen. Graag ga ik met je in
gesprek over hoe het kaartje er exact uit mag
komen te zien.
Beeld zegt meer dan woorden en uit ervaring
weet ik dat bijvoorbeeld een moodboard hier
goed bij helpt. Stel bijvoorbeeld (samen met je
partner) een Pinterestbord samen die je met
mij kunt delen.
Deze afbeeldingen worden overigens alleen
ter inspiratie gebruikt. Het ontwerp van het
kaartje is volledig authentiek en wordt met de
hand door mij getekend.
Prijzen
Voor een maatwerk geboortekaartje wordt aan
de hand van de wensen een offerte opgesteld.
De prijs is bijvoorbeeld afhankelijk van het
papierformaat en de eventuele afwerking met
goudfolie. Genoemde prijzen zijn inclusief
enveloppen en aangetekende verzending van
het pakket naar je huisadres.
Gender
Heb je besloten om het geslacht van het
kindje tot de geboorte geheim te houden?
We kunnen ervoor kiezen om een variant voor
een jongen en een variant voor een meisje te
maken. In overleg bespreken we wat hiervan de
meerprijs is, dit is afhankelijk van de wensen
binnen het ontwerp.
Het meest voorkomend wanneer het
geslacht geheim is, is dat de ouders voor een
genderneutraal kaartje kiezen.
Ontwerp
In de ontwerpfase wordt één ontwerp gemaakt
die aan de hand van de vooraf besproken
wensen en het moodboard wordt ontworpen.
Na het voorstel van het eerste ontwerp
bespreken we het samen. Hierbij kunnen
aanpassingen worden doorgegeven die je
binnen het ontwerp graag doorgevoerd ziet
worden.

Na het doorvoeren van de aanpassingen
ontvang je nogmaals het ontwerp ter
goedkeuring.
Voorwaarden
Wanneer we samen de ontwerpfase zijn
aangegaan, is het niet meer mogelijk om
zonder kosten de samenwerking te beëindigen.
Besluit je om tijdens of na het ontwerpproces
de samenwerking te stoppen? Het volledige
bedrag dat in de offerte staat, wordt dan
in rekening gebracht. Geboortekaartjes zijn
gepersonaliseerde producten en kunnen niet
worden geretourneerd.
De illustraties blijven te allen tijde eigendom
van Pinélo illustraties en mogen niet voor
andere doeleinden worden ingezet.
Betaling
De betaling vindt plaats wanneer je akkoord
bent met het ontwerp én voordat het
proefkaartje in bestelling wordt gezet bij de
drukker.
Papier
Het kaartje wordt gedrukt op 300 grams
papier. Met zorg zijn er twee papiersoorten
uitgekozen waarmee wordt gewerkt.
Afhankelijk van het ontwerp valt de keuze op
de één of de andere papiersoort. Wanneer de
achtergrond bijvoorbeeld volledig in kleur is, is
de opname van de kleur beter bij de één dan
bij de ander. De keuze voor het papier gaat in
overleg en wordt vooraf kenbaar gemaakt.
Postzegels
Vind je het leuk om bij PostNL bijpassende
postzegels te bestellen? In lijn met het
ontwerp van het kaartje wordt hiervoor
kosteloos een ontwerp bijgeleverd. Hiermee
kun je zelf de postzegels online bij PostNL
bestellen.
Enveloppen eerder ontvangen
Bij de kaartjes horen bijpassende enveloppen.
Bij het ontwerp ontvang je hiervoor een
advies.
Wil je de enveloppen alvast ontvangen, zodat
je kunt starten met het schrijven ervan? Geen
probleem! Na het voldoen van de volledige
factuur, doe ik tegen betaling van extra
verzendkosten à €4,95 de enveloppen alvast
op de post.

Zelf drukken
In overleg is het mogelijk om alleen een
digitaal ontwerp af te nemen. Let wel dat het
gedrukte resultaat volledig in je eigen handen
komt te liggen. Er zijn verschillende factoren
van invloed op het eindresultaat, bijvoorbeeld
het papier. Ook heeft elke drukker een eigen
werkwijze voor het aanbrengen van goudfolie.
Het ontwerp wordt daarom niet door mij van
goudfolie voorzien.
Bij deze optie is het niet mogelijk een
proefkaartje bij mij te bestellen. Wanneer
je voor alleen een digitaal ontwerp wil
kiezen, dient dit voor het aangaan van de
samenwerking te worden besproken.
Geboorte
Is jullie kindje geboren? Geef dan per mail
de gegevens door. Je ontvangt bijna altijd op
dezelfde dag nog een digitale proef van het
deﬁnitieve kaartje.
Let op! Controleer hierbij alle gegevens
goed. Pinélo stelt zich niet aansprakelijk voor
eventuele spelfouten. Bij akkoord wordt het
bestand in druk genomen en kan er niets meer
worden gewijzigd.
Levering
Verzenden van de kaartjes gaat via PostNL.
Het pakket wordt aangetekend verstuurd.
Normaal gesproken zorgt dit ervoor dat het
pakket dan na verzending binnen 2 werkdagen
bij je is. De levertijd is wel afhankelijk
van de drukte bij de drukker en PostNL.
Uiteraard word je op de hoogte gehouden
van de verwachte levertijd en ontvang je na
verzending een track & trace code.
Vragen
Heb je vragen? Vul het contactformulier in of
stuur een e-mail naar info@pinelo.nl. Ik sta je
graag te woord!

