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De dag waarop jullie de liefde 
vieren willen jullie natuurlijk op 
originele wijze aankondigen bij 
familie, vrienden, kennissen en 
collega’s. Dit kan met een eigen-
tijds, hip, trouwkaart ontwerp via 
Creative Studio Bonnie Duijs. Het 
ontwerp kan volledig naar eigen 
wens en op smaak ontworpen worden. 
Creative Studio Bonnie Duijs levert 
maatwerk en totaaloplossingen. 
Naast het ontwerp denk ik dan ook 
graag mee over passende papier 
soorten en decoratie zoals lintjes, 
houten hartjes, labels, foliedruk 
en speciale afwerkingen.

Naast de hoofduitnodiging: de 
trouwkaart, gebeurd het steeds 
vaker dat er vooraf een ‘Save The 
Date’ word verstuurd. Daarnaast kan 
de trouwhuisstijl nog uitgebreid 
worden. Denk aan: extra kaartjes 
voor verschillende daggasten

bij de hoofduitnodiging (dag, re-
ceptie -en avondgasten) dit kan 
leuk samen worden gebonden met een 
touwtje, menukaarten, naamkaarten, 
tafelschikkingposter, welkomstbord 
& bedankkaarten.

Ik denk graag mee over een complete 
huisstijl of een passend uniek 
ontwerp. In overleg kunnen de kaar-
ten door mij in elkaar gezet 
worden, maar uiteraard is de keuze 
daar ook om zelf aan de slag te 
gaan met de trouwkaart.
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Werk

Menukaart - 25 stuks: ! 195,-
- Ontwerp + drukkosten
- Ronde afwerking bovenzijde
- Enkelzijdig bedrukt

Naamkaartjes - 25 stuks: ! 105,-
- Verschillende varianten:
  gepersonaliseerd
- Inclusief gouden clip

Trouwkaarten - 25 stuks: ! 335,-
- Ontwerp + drukkosten
- Inclusief gedroogde bloem 
  & waxstempel
- Dubbelzijdig bedrukt
- Enkelzijdig goudfolie
- Inclusief enveloppen 

prijs indicatie 

* prijzen zijn inclusief btw.
verzendkosten: ! 6,95  

Jullie zijn toegekomen aan het 
onderdeel de stationary voor de 
bruiloft. 

Door middel van een telefoongesprek 
of mailcontact met een briefing 
waar jullie de wensen van de 
stationary doorgeven kan ik een 
offerte op maat maken. Na akkoord 
van de offerte start ik met een 
digitaal concept ontwerp.

In het digitaal concept ontwerp 
geef ik een voorstel van letterty-
pes en maak ik een artist 
impression van de kaart. Als de 
kleuren nog niet helemaal bekend 
zijn maak ik ook een voorstel voor 
de kleuren.

Vervolgens kunnen jullie daar feed-
back op geven en werk ik tot het 
gewenste resultaat er is. Voorbeeld


