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Trouwkaarten & kall�graf�ed�ensten
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�k werk flex�bele dagen, voornamel��k onder schoolt��den. 
. Vragen kun �e het best stellen v�a e-ma�l, of DM op �nstagram. D�e

probeer �k b�nnen 24 uur te beantwoorden. 
 

Als �e het f��n v�nd om even l�ve contact te hebben kunnen we een
contactmoment �nplannen. 

B�� het maken van �ull�e touwkaarten v�nd �k
het belangr��k dat �e er over 10 of 20 �aar nog
steeds met een wauw-gevoel naar k��kt. 

Kall�graf�e �s t��dloos, romant�sch en st��lvol.
D�t vormt de bas�s van �eder ontwerp, zelfs
als het maar een kle�n element �s. 

Met m��n pass�e voor kall�graf�e en geloof �n
de l�efde ga �k voor �ull�e aan de slag!

L�efs, Femke

T��DLOOS, ROMANT�SCH EN ST��LVOL 

BERE�KBAARHE�D
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H�gh-end kall�graf�e, met 2 st��len om u�t te k�ezen.  Alt��d met de hand
geschreven met een spec�ale kall�graf�e pen en op de beste kwal�te�t
pap�er. Pap�er hoef �e dus n�et zelf aan te leveren!

De kall�graf�e voor �ull�e trouwkaart kall�grafeer �k eerst met de hand
op pap�er, daarna d�g�tal�seer �k deze zodat het gedrukt kan worden.
Zowel het pap�er als het drukwerk �s zorgvuld�g u�tgezocht en van hoge
kwal�te�t. Het �s mogel��k om h�er eerst een samplepakket�e van aan te
vragen.

De kall�graf�ed�ensten voor de dag zelf of zoals de enveloppen
kall�grafeer �k d�rect op het pap�er, d�t �s wat kall�graf�e zo extra
spec�aal maakt. 

WAT �E KUNT VERWACHTEN
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COLLECT�E TROUWKAARTEN

 
 
 
 
 
 

 
�k heb een aantal vaste ontwerpen waar �e u�t kunt k�ezen om te
personal�seren. D�t z��n "sem�-custom" trouwkaarten. Het �s ook

mogel��k om een krans op maat of �llustrat�e van de locat�e te
laten maken. 

 
Bek��k voor alle mogel��kheden om te personal�seren de Collect�e

g�ds. Daar staan u�tgebre�d alle opt�es. 
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Elegant klass�ek Elegant modern St��lvol klass�ek

St��lvol modern Romant�sch aquarel Kaart op maat



Save the date
U�tnod�g�ng
Deta�lkaart

RSVP
 
 
 
 
 

TROUWKAARTEN

Programma boek�e
Geloften

Labels
 Naamkaart�es

Menukaart
Welkomstbord

 
 
 
 

DAG VAN DE
BRU�LOFT

Enveloppen
Enevelopl�ners

Waxzegels
L�nt

Postzegels
 
 
 

TOEVOEG�NG

KLE�NE �MPRESS�E
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�e ontvangt voor �k beg�n een formul�er. H�er kun �e �ull�e namen,
wensen, teksten en over�ge gegevens op �nvullen d�e �k nod�g heb voor
het ontwerp. Als �e het f��n v�nd om t��dens een gesprek �ets toe te
l�chten of vragen te stellen kunnen we daar ook een bel-afspraak voor
plannen!

Als �e een ontwerp op maat w�l vraag �k �e om een moodboard aan te
maken op P�nterest, zodat �k kan z�en wat �ouw �nsp�reert, welke sfeer
�e w�lt bere�ken. 

Graag ontvang �k �ouw feedback, zodat de kaart helemaal naar wens �s.
�e ontvangt ook alt��d eerst een d�g�tale proefdruk zodra het klaar �s.
Wanneer �e een ontwerp op maat laat maken, ontvang �e ook een
schetsproef, zodat we steeds op 1 l��n z�tten. 

 

HOE HET GAAT
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T��DPAD 

�e besteld de u�tnod�g�ng, andere d�ensten en extra’s d�e �e graag w�lt.
�k stuur �e b�nnen 2 werkdagen een formul�er om alle �nformat�e te
verzamelen d�e �k nod�g heb. 
Zodra �k alle �nfo heb maak �k b�nnen 2 werkdagen een offerte op
maat. B�� akkoord stuur �k �e de factuur.
Zodra �k alle gegevens en de eerste betal�ng b�nnen heb maak �k
b�nnen 5-10 werkdagen een d�g�tale proef.
B�� akkoord op de d�g�tale proef kun �e een proefdruk aanvragen.
Wanneer alles naar wens �s kan er gedrukt worden! Het drukwerk
gaat eerst naar m��, waar �k alles controleer en eventueel pakket�es
samenstel.  Zodra alles �n orde �s stuur �k het door naar �ull�e. Vanaf
het moment van drukken tot het b�� �ull�e wordt bezorgd duurt
ongeveer 2 a 3 weken. 
Voor extra’s zoals waxzegels, l�nt en gekall�grafeerde enveloppen kan
het 2-3 weken extra duren. 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Bestel �e trouwkaartenru�m op t��d!
 

Trouwkaarten u�t de collect�e: m�n�maal 4 maanden van te voren.
�llustrat�e op maat of kaart op maat: m�n�maal 5 maanden van te voren.
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Meestal stuur �e de u�tnod�g�ngen 2-3 maanden voor �e trouwdatum,
Save the dates meestal 6-12 maanden van te voren.
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BETALEN 
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B�� akkoord op de offerte en algemene voorwaarden betaal �e 50%
vooraf. D�t �s voor de t��d d�e �k voor �ou �nplan en besteed aan het
maken en kall�graferen van de ontwerpen. 

Over�ge 50% voordat alles verzonden wordt naar de drukker.  
�e ontvangt b�nnen 10-15 werkdagen een d�g�tale proef.  

1 aanpass�ngsronde �s �nclus�ef voor kle�ne aanpass�ngen van de tekst
en kall�graf�e. Elke volgende aanpass�ngsronde �s €50 extra.

�k adv�seer �e om ongeveer 5 a 10 extra kaarten te bestellen voor het
geval �e last m�nute nog extra mensen w�l u�tnod�gen en voor �ezelf om
als her�nner�ng te kunnen bewaren. 

Standaard z�tten er effen crème w�tte enveloppen b��. Handgeschepte
enveloppen z��n mogel��k tegen een meerpr��s. Het adresseren �s een
aparte d�enst. 

TROUWKAARTEN EN OVER�G DRUKWERK



 

BETALEN
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�e kunt �e enveloppen laten kall�graferen. Adressen drukken kan ook. 
 Deze opt�es kun �e aanvragen b�� de pag�na toevoeg�ngen. Daar v�nd �e
ook andere toevoeg�ngen zoals z��de l�nt, envelopl�ners en waxzegels. 

�k adv�seer �e om ongeveer 5 a 10 extra kaarten te bestellen voor het
geval �e last m�nute nog extra mensen w�l u�tnod�gen en voor �ezelf om
als her�nner�ng te kunnen bewaren. 

ENVELOPPEN EN TOEV�NGEN

50% vooraf b�� akkoord op de offerte. De over�ge 50%, zodra �k klaar
ben, vóór het verzenden. 

Hoeveel het prec�es gaat kosten hangt af van welk pap�er, welke
drukmethode, het soort ontwerp (gepersonal�seerd ontwerp of een
kaart volled�g op maat), het aantal, welke extra’s �e erb�� w�l en van
welke kall�graf�ed�ensten �e gebru�k maakt. Om wel vast een �dee te
kr��gen heb �k een l��st gemaakt met vanaf pr��zen. 

TAR�EVEN

BETALEN



 

OVERZ�CHT TAR�EVEN
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Naamkaart�es/labels/tafelkaart�es
Enkele naamkaart�es €2,00
Gevouwen naamkaart�e zwarte �nkt €2,50
Tafelkaart�e/tafelnummer €12,50

Vanaf pr��s, �n comb�nat�e met het afnemen
van trouwkaarten.  Voor losse labels (zonder
andere afname) vraag �k een starttar�ef van €25

Geloften/ Kaart�e
Boek�e met z��de l�nt t�tel �n kall�graf�e €27,50
Los Kaart�e met korte tekst €25
Geloften �n kall�graf�e vanaf €50 

Borden/banners
Welkomst bord €75
Banner van katoen €75
Tafelloper €50
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Let op: Pr��zen z��n vanaf pr��zen, �nclus�ef BTW. Extra toelage voor
handgeschept pap�er of spec�ale �nkt, anders dan zwart.

Exclus�ef verzendkosten

Trouwkaarten u�t de collect�e
Save the date €298
U�tnod�g�ng €358
RSVP €225
Deta�lkaart/�nfokaart €358
Menukaart €358
Programmaboek�e €358
�nclus�ef effen creme pap�er en
enveloppen.

Kaart op maat
Locat�e �llustrat�e €485
Krans/aquarel �llustrat�e €485
Pap�er soort/kleur 
Envelop soort/kleur 

Borden/banners
Welkomst bord €75
Banner van katoen €75
Tafelloper €50



 

Pr��zen Trouwkaarten 
Op bas�s van 25 stuks �n deze brochure. Tar�even z��n op bas�s van d�g�tale

druk en �nclus�ef effen crème enveloppen.
Handgeschept pap�er vanaf €75 extra (25 stuks).

 
M�n�male afname 

Labels/naamkaart�es �s vanaf 10 stuks
Trouwkaarten m�n�maal 25 stuks

Enveloppen m�n�maal 25 stuks
 

Voor goudfol�e druk en spec�ale enveloppen 
 D�t �s afhankel��k van het formaat. Fol�edruk vanaf €120 extra, enveloppen

handgeschept pap�er vanaf €125 extra.
 

Kall�graferen met andere kleur en pap�er
Standaard wordt zwarte �nkt gebru�kt, andere �nkt zoals goud + €0,50 per

label/kaart�e
handgeschept pap�er label/kaart�e +€0,50

 
Korte term��n aanvraag

Wanneer de start vanaf het moment van de eerste betal�ng valt b�nnen de 4
maanden (collect�ekaart) of 5 maanden (�llustrat�e of kaart op maat) kan �k
n�et garanderen dat de kaart m�n�maal 12 weken van te voren bezorgd kan

worden.

 
 

TOEL�CHT�NG EN EXTRA KOSTEN
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VEELGESTELDE VRAGEN
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Hoe bereken �e de pr��zen?
�k k��k naar wat het mater�aal kost, hoe lang �k bez�g ben en welke
waarde �k geef.

�s er een m�n�male afname
�a voor u�tnod�g�ngen en enveloppen kall�graferen �s dat 25. Voor
losse labels 10.

Kun �e ook met goud kall�graferen?
�a zeker! E�genl��k �n alle kleuren op aanvraag. Maar zwart en goud
z��n het meest popula�r.

Z��n er ook andere kleuren enveloppen en pap�er mogel��k?
�a dat kan, voor de collect�e gebru�k �k standaard creme w�t. Maar
kleuren kunnen ook op aanvraag. Hou wel reken�ng met een langere
levert��d.

Mag �k zelf enveloppen/pap�er  aanleveren?
�a zeker, stuur m��n dan wel even een proefenvelop of pap�er, om te
k��ken of het ook gesch�kt �s voor kall�graf�e. En hou reken�ng met
30% extra aanlever mater�aal �vm ongeluk�es/schr��ffout�es d�e kunnen
voorkomen t��dens het kall�graferen.

Hoeveel postzegels gaan er op?
Dat hangt af van het gew�cht. Gem�ddeld 2 postzegels.

�s kall�graf�e waterbestend�g?
Dat kan. Het �s n�et standaard zo, maar er z��n zeker watervaste
�nkten. 



 

VEELGESTELDE VRAGEN
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Kun �e �n meerdere st��len schr��ven?
�a dat kan �k! �k ben begonnen met copperplate kall�graf�e, en heb
daarnaast m��n e�gen moderne st��l ontw�kkeld.

Wat als n�et alle �nfo op de trouwkaart past?
Op de u�tnod�g�ng komt alleen de belangr��kste �nfo, op de
deta�lkaart kun �e extra �nformat�e zetten zoals dresscode,
cadeauwensen en anderen �nformat�e.

Wanneer moet �k kaarten u�t de collect�e bestellen?
Save the date 9-12 maanden van tevoren, of nog eerder
U�tnod�g�ngen en enveloppen m�n�maal 4 maanden voor de
trouwdatum
Over�ge kall�graf�ed�ensten en ontwerpen �n overleg.

Hoe lang duurt het proces voor een kaart op maat?
D�t hangt er vanaf af, maar gem�ddeld kun �e op 2 a 3 weken extra
rekenen voor het ontwerp. Heb �e bepaalde wensen voor mater�aal
dan hangt het van de levert��d af. 

Kan �k het onwerp aanpassen met een andere kall�graf�est��l?
�a, �e kunt de kransen, lettertypes, kall�graf�est��len, drukkleuren,
drukmethodes, pap�ersoort en enveloppen naar keuze aanpassen. 



Heb �e alle �nfo kunnen lezen? Of heb �e m�ssch�en �ets �n gedachten
wat er nog n�et tussen staat? 
Stuur me zeker een e-ma�l naar femke@beeq-kall�graf�e.nl als �e nog
ergens vragen over hebt.

Weet �e genoeg? Laten me weten wat �ou wensen z��n zodat �k
vr��bl��vend een offerte op maat voor �e kan maken.
�k k��k er naar u�t om met �e te samen te werken!

DANK�EWEL!
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