Een kleine ukkepu(c)k op komst?
Bravo!
Op zoek naar spulletjes die net wat anders zijn?
Dan helpen we jullie graag bij het leggen van een bijzondere
geboortelijst!

Maak een drietal maanden voor de
geboorte een afspraak voor het leggen
van jullie geboortelijst via telefoon
(02/453 03 67) of mail
(info@babypuck.be).

Jullie zijn dan ongeveer 30 weken zwanger en
mama wordt op dat moment wat vergeetachtig.
Geen nood, we hebben een checklist die we samen
overlopen.
Daarna kunnen jullie nog rustig de tijd
nemen om jullie geboortelijst aan te
vullen met leuke spulletjes en kleding.

Waarom 3 maanden?
Dit geeft ons de tijd om jullie spulletjes
tegen het grote moment in de winkel te
hebben.
Omdat we regelmatig nieuwigheden in huis halen, werken we niet met een catalogus. We
hebben wel altijd wat brochures die we kunnen meegeven.
Op onze website staan links naar vrijwel alle merken die we in de winkel hebben.
Of je kan ook altijd eens binnenspringen om te komen koekeloeren!

Wat kan je allemaal op een geboortelijst zetten? Véél!
Niet alles heb je even hard nodig, maar is gewoon leuk om te hebben…
We zetten alvast wat zaken op een r-i-j-t-j-e.
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zz wandelwagen
zz draagmand voor wandelwagen
zz hoeslaken voor draagmand
zz laken voor draagmand
zz deken voor draagmand
zz voetenzak
zz parasol
zz meerijplankje
zz adaptors voor draagbare autostoel
zz plooibuggy
zz draagdoek/zak
zz draagbare autostoel(0-13kg) - groep 0
zz nestje voor draagbare autostoel
zz autostoel(9-18kg) - groep 1
zz autostoel(15-32kg) - groep 2/3
zz verzorgingstas

Enkele tips bij het kiezen van deze spullen:
zz Denk goed na over wat je verwacht van je wandelwagen en hoe je hem het meest zal
gebruiken. Zijn jullie stadsmensen? Gaan jullie vaak wandelen aan zee, in het veld of
bos? Ben je klein of groot? Is jullie koffer van de auto klein of groot? …
zz Wees voorzichtig met tweedehands autostoelen. Je weet niet altijd wat er met de autostoel is gebeurd in zijn 1ste leven. Na een ongeluk, bijvoorbeeld, is een autostoel niet
veilig meer, ook al ziet hij er nog als nieuw uit!
zz Voel je niet overdonderd door de soms hoge prijzen. Veiligheid en comfort en een
goede service na verkoop zijn heel belangrijk in deze categorie en daar hangt een prijskaartje aan vast. Vergeet ook niet dat je deze spullen ook enkele jaren (bijna) dagelijks
gebruikt.
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WIEG(40x80)

BED(60x120 of 70x140)

zz matras

zz matras

zz matrasbeschermer

zz matrasbeschermer

zz hoeslaken

zz hoeslaken

zz laken

zz laken

zz deken

zz deken
zz katoenen dekbed
zz dekbedovertrek

PARK(75x95)

BED VOOR BROER/ZUS

zz matras

zz matras

zz matrasbeschermer

zz matrasbeschermer

zz hoeslaken

zz hoeslaken

zz laken

zz deken

zz deken

zz dekbed

zz parkkleed

zz dekbedovertrek

zz parkomrander

zz kussen

ALLERLEI
zz babyfoon
zz kleine slaapzak
zz grote slaapzak
zz inbakerdoeken
zz muziekdoos

Gebruiken jullie een wieg die de hele familie
heeft doorkruist of hebben jullie ergens een
leuk oud bedje op de kop kunnen tikken,
maar vind je dat de matras aan vernieuwing
toe is?
Geen probleem, we kunnen matrasjes in elke
vorm of maat laten maken!

zz muziekmobiel
zz reisbed
Wat met aankoopverplichting?
Spulletjes zoals speelgoed, eetgerei, toiletgerief, accessoires dat jullie in de winkel kiezen kunnen jullie op
de lijst zetten zonder aankoopverplichting. Zaken zoals textiel(beddengoed), meubilair, wandelwagen,
autostoelen zijn verplicht af te nemen. Ook kleding die jullie uit de collectie kiezen zijn verplicht af te
nemen. Kleding gekozen in de soldenperiode wordt opzij gelegd met de op dat moment geldende korting
en zijn ook verplicht af te nemen.
Cadeaubonnen staan eveneens op de lijst. Op die manier kunnen vrienden en familieleden naar eigen
budget een cadeau schenken.
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zz kleine zuigflessen

zz bad/bademmer

zz grote zuigflessen

zz badstaander

zz spenen

zz verzorgingstafel

zz flessenborstel

zz aankleedkussen

zz flessenwarmer

zz aankleedkussenhoes

zz sterilisator

zz badcape

zz flessenrek

zz tetra doeken

zz melkpoederverdeeldoosje

zz tetra washandjes

zz afkolfapparaat

zz badthermometer

zz borstcompressen

zz koortsthermometer

zz stoomkoker

zz nagelschaartje

zz bewaarpotjes

zz borstel & kam

zz kom

zz luieremmer

zz bord

zz vulling voor luieremmer

zz bestek

zz toiletpotje

zz (antilek)beker

zz opbergmandjes

zz kleine slabben
zz grote slabben
zz relax
zz eetstoel
zz stoelverhoger
Eens de lijst is samengesteld zetten wij alles klaar in een afgesloten kast.
Bij de geboorte wordt jullie lijst geactiveerd en zijn vrienden en familieleden altijd welkom in de winkel
om cadeautjes uit te kiezen.
Indien er voor de geboorte al van de lijst mag gekocht worden, vragen we jullie uitdrukkelijke
goedkeuring om misverstanden te vermijden.
Reserveren van een cadeau op de geboortelijst kan ook via telefoon en via de online lijst, deze is voorzien
van tekst en afbeeldingen.
In beide gevallen kan met overschrijving worden betaald.
Jullie mogen de cadeautjes komen ophalen van zodra wij de betaling hiervan hebben ontvangen.
Als jullie willen kunnen jullie ook zelf voor en/of na de bevalling spullen van je lijst komen halen.
De enige afspraak is dat alles wat de winkel uit gaat ook betaald moet worden.
Dit wordt ook aangeduid op jullie online geboortelijst en telt mee voor de waardebon die je achteraf van
ons krijgt.
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zz body met korte mouwen
zz body met lange mouwen
zz pyama

Hoe zit dat met die maten?

zz kruippak
zz t-shirt korte mouw
zz t-shirt lange mouw
zz broek
zz short
zz jurk
zz rok
zz jas
zz muts

46 = prematuur
50 = 0 maand
56 = 1 maand
62 = 3 maanden
68 = 6 maanden
74 = 9 maanden
80 = 1 jaar
86 = 18 maanden
92 = 2 jaar
98 = 3 jaar
104 = 4 jaar
110 = 5 jaar
116 = 6 jaar

zz zonnepetje/zonnehoedje
zz kousen
zz slofjes
zz kleding voor broer/zus

Kleding kan je altijd aan je lijst komen toevoegen; je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Je kan ook kleding uit de solden op je lijst komen zetten. Deze spullen worden dan in jullie kast gelegd
met de op dat moment geldende korting.
Alles wat betreft kleding is verplicht af te nemen en kan ook niet geruild worden.
Als je kleding gekozen hebt in de kleinste maten, vergeet deze niet eenmaal de baby geboren is. Het zou
jammer zijn als je niet ten volle kan genieten van je baby in die allerschattigste outfit.
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zz knuffel
zz rammelaar
zz muziekdoos

e
Spe l je m
ee?

zz muziekmobiel
zz grijpring
zz bijtring
zz badspeeltjes
zz speeltapijt
zz wagenspanner
zz (1ste ) blokken
zz speelgoed voor broer/zus/papa
zz opbergmanden

Eenmaal jullie lijst gelegd is hoeven jullie enkel nog van elkaar en van de zwangerschap te genieten, wij
zorgen voor de rest!
Een paar dagen nadat jullie de geboortelijst hebben samengesteld ontvangen jullie van ons een mail
met daarin een login voor de online geboortelijst. Hiermee kunnen jullie inloggen op jullie persoonlijke
pagina. Je kan deze wat opfleuren met foto’s, een dagboek,… Na de bevalling kunnen jullie via deze
weg de lijst ook opvolgen. Wie heeft wat gekocht, of het al dan niet betaald is, of het wordt opgehaald of
niet,…
De geboortelijst zelf, voorzien van afbeelding en tekst, wordt er door ons op geplaatst een tweetal weken
voor de voorziene geboortedatum.
Als de baby geboren is geven jullie een seintje via mail (info@babypuck.be) of telefoon (02/453.03.67)
zodat we de lijst kunnen activeren.
Geef een seintje als jullie de lijst willen afsluiten, zodat we even de tijd hebben om dit voor te bereiden.
Na 3 maanden wordt de lijst automatisch afgesloten.
Bij afsluiting krijgen jullie een overzicht van al de cadeaus die zijn aangekocht.
zz Van ons krijg je een waardebon van 10% op alle verkochte spulletjes (met uitzondering
van Maxi-Cosi & Quinny). Deze bon blijft onbeperkt geldig; hij is enkel niet te gebruiken op soldenartikelen en andere acties.
Als jullie nog vragen hebben, horen we dit heel graag!
Groetjes,
Erika en Majella
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