Geboortekaartjes-Invulblad

info@dewittemuis.be
gsm 0475 90 00 06

De Witte Muis
Marja Nassen

De Witte Muis

Willekensmolenstraat 71
3500 Hasselt

Invulformulier Geboortekaartjes
Persoonlijke gegevens: (deze info komt NIET op het geboortekaartje !)
Uitgerekende geboortedatum:
Namen ouders:
E-mailadres 1:
E-mailadres 2:
Gsm mama:

Gsm papa:

Kraamkliniek:

Info geboortekaartje
(deze gegegevens komen wél op het geboortekaartje !
Enkel de info die u op het kaartje wenst dient ingevuld te worden. Géén vermelding = blanco laten.
Zoals u het hieronder invult, zo zal het ook op het kaartje komen.

*geboortegegevens = bij geboorte door te geven via sms of e-mail, samen met de werkelijke geboortedatum !
Versje / Gedichtje :

Naam zoontje:

Naam dochtertje:

*

Lengte /gewicht / uur geboorte :

Vermelden ? Zo ja ?, welke geboortegegevens =

Namen ouder(s):
Naam / Namen broer(s):

1.

2.

3.

Naam / Namen zus(sen):

1.

2.

3.

Naam meter/ peter (1)
Naam meter / peter (2)
Naam Kraamkliniek:

Vermelden (ja/neen):

*

Kamernummer (ja/neen) :

Bezoekuren (ja/neen):

Thuisadres:
Seintje bij bezoek thuis ?:

Voorkeurzin (bijvoorbeeld: Thuis altijd welkom na een seintje):

Telefoonnummer mama:

Telefoonnummer papa:

Cadeautip(s):

Geboortelijst bij: ... (+ online) en/of pamperrekening en/of envelopje:
-

Info babyborrel
(Indien van toepassing)
Datum + uur:
Zaal naam +
adres:
Verwittigen vóór (datum):
gsm / e-mail (wie te verwittigen):

Welke gegevens wil ik waar vermeld zien

(optioneel, niet noodzakelijk !)

Laat u deze velden blanco, dan zal De Witte Muis het kaartje layouten op basis van het kaartje zoals het gepresenteerd wordt op de website én/of
rekeninghoudend met alle gegevens die u wil vermelden - grafisch gezien op z’n mooist :)
Natuurlijk kunt u, na ontvangst van het digitale proefje, nog steeds alles laten aanpassen en veranderen tot het kaartje helemaal naar wens is.
vb. Binnen links

vb. graag hier onze adresgegevens + tel.nummers + cadeautip onderaan + versje bovenaan.

Voorzijde kaartje (labeltje /...)

en/of

Binnen linkerzijde
of middenluikje (bij 3-luik)

en/of

Binnen rechterzijde
of 3de luikje (bij 3-luik)

en/of

Achterzijde kaartje (eventueel).

kleine of grote suggesties / opmerkingen / aandachtspuntje(s):

