GEBOORTELIJST
Praktische informatiE
Beste toekomstige ouder(s)
Welkom bij Monstertjes, babyspeciaalzaak in hartje Leuven! Wij verzorgen graag de geboortelijst van jullie
‘monstertje in spe’! We zetten hier even de praktische afspraken op een rijtje.
Om een geboortelijst te komen samenstellen, vragen we jullie om op voorhand een afspraak te maken. De afspraak
gaat best door 3 maanden voor de bevalling. Wanneer de bevalling gepland is tijdens juli of augustus, dan kom je
best nog een maand vroeger langs. Dit heeft te maken met de verlofperiode van leveranciers.
Maak je graag een afspraak? Je kan ons bereiken op 016/84 79 85 of via info@monstertjes.be
Maandag is onze sluitingsdag. Op zaterdag starten we steeds om 10u.
We hebben voor jullie een handige checklist gemaakt. Die kan je ter voorbereiding van de afspraak al doornemen
om een idee te krijgen van wat jullie al dan niet nodig hebben. In de winkel kan je ook een goodiebag komen
ophalen. Hierin vind je allerlei brochures en catalogi die je kan gebruiken om inspiratie op te doen.
Op onze webshop kan je al eens een kijkje nemen welke merken en producten we in ons gamma hebben. Ook de
prijzen vind je daar terug. Van de meeste merken kunnen we de volledige catalogus bestellen, ook al staat het
artikel niet in de winkel of op de webshop. Een afspraak duurt gemiddeld 2 à 3 uur, afhankelijk van de mate waarin
je bent voorbereid :-)
Er is geen minimumbedrag voor een lijst. Om recht te hebben op de waardebon van 10% bij het afsluiten, moet het
aangekocht bedrag wel minimum 750 € bedragen.
TIP: Hebben de grootouders ook spulletjes nodig voor bij hen, kan je deze ook mee op de lijst zetten! Ze tellen dus
ook mee voor de bon van 10% bij het afsluiten!
Voor grote stukken die besteld moeten worden (zoals meubels, autostoelen en wandelwagens) en kledij hanteren
wij een aankoopverplichting. Cadeaubonnen kunnen eveneens op de lijst staan. Op die manier kunnen familie en
vrienden naar eigen smaak en budget een bijdrage leveren.
Eens het lijstje door ons digitaal is aangemaakt kan je het heel gemakkelijk opvolgen. Hiervoor krijg je via mail een
persoonlijke gebruikersnaam en een paswoord. Je kan de website personaliseren met foto’s en een gastenboek.
Duurdere items kunnen we ook in schijven opdelen.
Na de afspraak kunnen jullie eventuele wijzigingen doorgeven, liefst via mail. Een maand voor je uitgerekende

fi

datum doe je een nal check van de lijst. Vanaf dan geen schrappingen meer, toevoegingen kunnen wel nog!
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Zodra jullie kleine monstertje het levenslicht ziet, zetten we de geboortelijst online voor iedereen. De
artikelen in de geboortelijst zijn voorzien van tekst en afbeelding. Jullie familie en vrienden kunnen dus
goed zien wat ze bestellen. Het activeren van de lijst gebeurt maximum 1 maand voor de uitgerekende
datum.
We appreciëren een vermelding op jullie geboortekaartje zodat familie en vrienden makkelijk de (digitale)
weg vinden naar onze winkel. De link is monstertjes.geboortelijst.be
Jullie mogen ons ook een geboortekaartje bezorgen om in de winkel op te hangen.
Ongeveer 8 weken na de bevalling wordt de geboortelijst afgesloten. Alle facturen dienen hiervoor
voldaan te zijn. Bij het afsluiten van de lijst ontvang je een waardebon die onbeperkt geldig is, ter waarde
van 10% op de totale aankoopsom van de geboortelijst. Kom je je lijst graag afsluiten, maak dan ook even
een afspraak!
Kortings- of soldenartikelen en cadeaubonnen tellen niet mee in de berekening van de waardebon van
10% bij het afsluiten van de lijst.
Kosten verbonden aan bestellingen afkomstig van buiten Europa en die betaald worden via Paypal of
creditkaart, zijn ten kosten van de koper of worden bij het afsluiten verrekend op de waardebon van 10%.
Afhalingen van grote artikelen kunnen dinsdag tem. zaterdag van 9u30 tot 11u00 owv. de paaltjes in de
binnenstad. Wij voorzien één gratis levering aan huis, voor de grote stukken en/of de basisproducten.
Wanneer jullie nog vragen hebben, geef gerust een seintje!!
We kijken samen met jullie uit naar de geboorte van jullie monstertje :-)
Lore & Steven!
Voor akkoord,
Datum :
Ouder(s)
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