
                                                                                                                                                          
 
               
 
 

                       Geboortelijst.                      

 
 
 
 
 
 

      V    Annick zorgt voor een persoonlijke begeleiding en geeft U het juiste advies over onze producten.  

             Zij zal U helpen bij deze tijdrovende zoektocht.  De geboortelijst wordt samengesteld naar  

             uw smaak en volgens uw budget met grote en kleinere merken.  

 

      V   Op uw lijstje komen de producten die u wenst te kopen of te krijgen. De grotere stukken kunnen 

            opgesplitst worden in kleinere bedragen of in de vorm van een waardebon.  (meubeltjes - eetstoel - enz) 

 

      V   Uw Online Babywebsite met foto's & Blog, kan U zelf beheren en aanpassen.                                                          

      Zie voorbeeld  ”Lijst COCINELLA”  op onze website.                                                                                   
                 

     V   Alle gekochte artikelen worden wekelijks gratis aan huis geleverd. 

 
    V  De grote stukken zoals meubelen ea…  worden na afspraak gratis aan huis                                           
           geleverd en vakkundig geplaatst.  
 
      V   Er is geen aankoopverplichting voor de resterende producten van de lijst, behalve voor de 

                       specifiek bestelde artikelen.  (deze worden samen met de klant besproken) 
    

      V   Wij verzorgen ook het herbekleden van oude wiegen, maxi-cosi, parken & bedjes. 

     V  Na afspraak wordt de lijst afgesloten, zo kunnen wij alles netjes voorbereiden. 

 

      V   Na afsluiting van de lijst krijgen mama en papa een cadeaubon ter waarde van 10%                   

            van de verkochte artikelen.  +  doorlopend  directe korting van 10% in de winkel. 

             

*** Er is géén minimum bedrag voor het aanmaken van een lijstje. 
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         Onze Verwen-service     ***  Thuis komen zonder zorgen.  

 

 

o Vóór de bevalling worden de gekozen producten gratis door ons met zorg             
geleverd en geplaatst en indien gewenst wordt de aankleding                                   
volledig verzorgd door Annick.   

 

o De producten blijven vrij staan op de lijst en kunnen via uw Online geboortelijst  
aangekocht worden door vrienden en familie. 

 

o Hiervoor vragen wij een borg van 50%  en wordt deze terug betaald bij het afsluiten            
van de geboortelijst.   (Kinderwagen en meubelen worden wel 100% aangerekend.) 

 

 

***  Als U verder woont van de winkel is dit de perfecte oplossing ! 

 

 

 

 

***  Indien U géén geboortelijst wenst dan kunnen wij deze als bestelling  “ Gratis aan huis leveren.”                                   

              Hiervoor ontvangt U een directe korting van 15%.   

                   

                                                                                                                                                                                             


