De prijzen in deze lijst zijn geldig per 01-01-2020 en betreft de prijs per stuk, inclusief BTW en exclusief
verzendkosten. De verschillende artikelen zijn, net als op de website, gerangschikt op soort.
Kun je niet vinden wat je zoekt of heb je een nieuw idee? Neem dan contact met Kadotijd! op.
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(Wand)klokken standaard

Artikelomschrijving

Prijs

“Zilver-Grijs Groot” (incl. 1 ontwerp)

€ 17,50

Klok Ø 25 cm, wijzerplaat Ø 21 cm, plastic, bolle afdekplaat/bolle vorm
Verpakt in dichte doos

“Zilver-Grijs Klein” (incl. 1 ontwerp)

€ 17,00

Klok Ø 15 cm, wijzerplaat Ø 10 cm, RVS rand, vlakke afdekplaat/vlakke vorm
Verpakt in dichte doos
“Wit-Transparant” (incl. 1 ontwerp)

€ 12,50

Klok Ø 24 cm, wijzerplaat Ø 18 cm, plastic, vlakke afdekplaat/vlakke vorm
Onverpakt

Bijzondere wensen zoals:

Op aanvraag

Afwijkend formaat, materiaal van de rand (hout, rvs, plastic), kleur van de rand , etc.

Ontwerp wijzerplaat exclusief klok
* Prijs ontwerp, afdruk en plaatsen van wijzerplaat in een eigen aangeleverde klok.
* Prijs voor een

2e

ontwerp voor de Kadotijd! klokken

Op aanvraag
€ 10,00

(Wand)klokken restanten

Artikelomschrijving

Prijs

Klokken uit de standaard serie, met kleine beschadiging aan rand of glaswerk

v.a. € 9,50

(foto vooraf mogelijk)

“RVS Breed” (incl. 1 ontwerp)

1 exemplaar aanwezig

€ 22,50

Klok Ø 20 cm, wijzerplaat Ø 13,5 cm, RVS rand, vlakke afdekplaat/vlakke vorm
Verpakt in open doos met cellofaan

“Wit Smal”

4 exemplaren aanwezig

€ 24,50

Klok Ø 22,5 cm, wijzerplaat Ø 20,5 cm, plastic rand, vlakke afdekplaat/vlakke vorm
Verpakt in open doos met cellofaan

“Wit Reliëf” (incl. 1 ontwerp)

2 exemplaren aanwezig

€ 16,75

Klok Ø 23 cm, wijzerplaat Ø 17 cm, volledig plastic, geribbelde rand, vlakke
afdekplaat
Verpakt in open doos met cellofaan
“Oranje” (incl. 1 ontwerp)

1 exemplaar aanwezig

€ 17,50

Klok Ø 22,5 cm, wijzerplaat Ø 20,5 cm, plastic rand, vlakke afdekplaat/vlakke vorm
Verpakt in open doos met cellofaan

“Mini-klokje Transparant” (incl. 1 ontwerp)

4 exemplaren aanwezig

Klok 6 x 6 cm, wijzerplaat 5 x 5 cm, plastic, vaste vlakke afdekplaat, alarmfunctie
Verpakt in gripzakje met label

€ 8,50

Papier

Artikelomschijving

Prijs

Geboorteschoentje in geboortemuisjes
Papieren schoentje in plastic bol met ophangkoordje

€ 17,25

Papieren schoentje in plastic bol met ophangkoordje, verpakt in cellofaan en lint

€ 18,25

Geboortehart in geboortemuisjes / Huwelijkshart in bloemblaadjes
Papieren hart in plastic bol met ophangkoordje

€ 17,25

Papieren hart in plastic bol met ophangkoordje, verpakt in cellofaan en lint

€ 18,25

(Huwelijks)bootje in schelpenzand
Papieren bootje in plastic bol met ophangkoordje

€ 17,25

Papieren bootje in plastic bol met ophangkoordje, verpakt in cellofaan en lint

€ 18,25

Bijzondere wensen m.b.t. soort artikel, formaat, vorm, etc.

Op aanvraag

Bijvoorbeeld:
Memoboekjes, bedankkaartjes, wijnflesetiketten, chocoladewikkels.

Hout

Artikelomschrijving

Prijs

Groeimeter
100 cm lang, beschilderd op basis van geboortekaartje

Op aanvraag (v.a. € 47,50)

Meerprijs lengte 120 cm (let op! hogere verzendkosten door afmeting)

€ 10,00

Kinderstoeltje, blank hout
Rugleuning beschilderd met naam (1 zijde)

€ 20,00

Zitvlak beschilderd op basis van geboortekaartje

€ 37,50

Zitvlak beschilderd op basis van geboortekaartje+ rugleuning beschilderd met naam

€ 45,00

Meubelsetje (2 stoeltjes+tafeltje), beschilderd naar wens

Op aanvraag (v.a. €100,00)

Andere wensen

Op aanvraag

Persoonlijk Kapstokje

Op aanvraag (v.a. € 32,50)

Beschilderd op basis van geboortekaartje e/o bewerkt door middel van decoupage
Afmetingen en aantal ophanghaakjes in overleg

Opbergkisten

Op aanvraag (v.a. € 45,00)

Houten kist beschilderd op basis van geboortekaartje/afbeelding
Afmetingen, kleuren e.d. in overleg

Bewaardoosje
Rond, circa ∅ 16 cm., beschilderd e/o bewerkt door middel van decoupage

€ 16,50

Mini bewaardoosje (geschikt als tandendoosje, haarlok-bewaardoosje,
ringendoosje)

€ 8,00

Rond, ∅ 4 cm., beschilderd e/o bewerkt door middel van decoupage

Bijzondere wensen m.b.t. soort artikel, formaat, vorm, etc.
Bijvoorbeeld:
Ronde/ovale bewaardoosjes , Rechthoekige/vierkante bewaardoosjes,
Theekistjes/Opbergkistjes, Dienbladen, Spaarpotjes, Spiegels, Tissueboxen

Op aanvraag

Textiel

Artikelomschrijving

Prijs

Muziekdoosje ‘wolkje’, ‘hart’,‘bloem’ of ‘ster’ met opdruk van
geboortekaartje/persoonlijke opdruk

€ 25,00

Rompertje, katoen, wit met persoonlijke opdruk

€ 8,00

Rompertje, katoen, wit met persoonlijke opdruk, incl. bijpassend cadeaudoosje

€ 9,50

Slabber, katoen, wit met persoonlijke opdruk

€ 8,00

Slabber inclusief bijpassend doosje

€ 9,50

Bijzondere wensen m.b.t. soort artikel, formaat, afmetingen, etc
Bijvoorbeeld:
Keukenschorten, katoenen tasjes, etc

Op aanvraag

Glas & Keramiek

Artikelomschrijving

Prijs

Drinkglas (soort, vorm en afmetingen in overleg)
Gegraveerd met initiaal of naam

Op aanvraag (v.a. € 4,50)

Gegraveerd met inititaal of naam en afbeelding

Op aanvraag (v.a. € 7,50)

Spiegel (vorm en afmetingen in overleg)
Gegraveerd met initiaal of naam

Op aanvraag (v.a. € 9,50)

Gegraveerd met initiaal of naam en afbeelding

Op aanvraag (v.a. € 12,50)

Fotolijstje (formaat, kleur en materiaal in overleg)
Gegraveerd met initiaal of naam, in verschillende formaten

Op aanvraag (v.a. € 7,50)

Gegraveerd met initiaal of naam en afbeelding, in verschillende formaten

Op aanvraag (v.a. € 10,50)

Peper en Zoutstel / Menageset,

Set op foto uitverkocht, andere sets mogelijk

Beschilderd/belegd met initiaal of naam

Op aanvraag (v.a. € 10,00)

Glazen voorraadpot
In verschillende stijlen, vormen en formaten beschilderd/gegraveerd

Op aanvraag (v.a. € 9,50)

Bijzondere wensen m.b.t.soort artikel, formaat, afmetingen, etc.

Op aanvraag

Diversen

Artikelomschrijving

Prijs

Kadotijd! Kadobon, vrij te besteden door ontvanger
Elk gewenst bedrag

Party-prikkertjes

€ 8,50

Vlaggetje met persoonlijke opdruk, per 25 stuks

Mini-memoknijpertje

€ 0,75

Met applicatie van persoonlijk opdruk of naam, per stuk

Memoknijper

€ 0,90

Met applicatie van persoonlijk opdruk of naam, per stuk

Mini Klapperhandjes
Met naamsticker, onverpakt

€ 0,95

Met naamsticker, verpakt in gripzakje met los label

€ 1,50

Met naamsticker, verpakt in gripzakje en label, gevuld met traktatie

In overleg

Bijzondere wensen m.b.t. soort artikel, formaat, afmetingen, etc.

Op aanvraag

Verzendkosten
De voorgaande prijzen van de geschenken zijn allen exclusief verzendkosten. In de onderstaande tabel
vind je de hoogte van de verzendkosten. Het betreft de verzendkosten conform de tarieven van Post.nl,
vermeerderd met verpakkingskosten.
Door reeds gebruikt verpakkingsmateriaal te recyclen, kan Kadotijd! haar verzendkosten zo laag mogelijk
houden.

Afwijkende zendingen en zendingen naar het buitenland zijn mogelijk in overleg.

Brievenbuspost binnen Nederland

Pakketpost binnen Nederland

0 – 20 gram

€ 0,91

Tot 10 kg, standaard

€ 7,50

20 – 50 gram

€ 1,82

10 tot 30 kg, standaard

€ 13,75

50 – 100 gram

€ 2,73

Tot 10 kg, verzekerd

€ 15,50

100 – 350 gram

€ 3,64

10 tot 30 kg, zeker

€ 21,50

350 gram – 2 kg

€ 4,40

Brievenbuspakketje

€ 5,00

Aangetekende zending

+ € 1,65

Meer info: www.postnl.nl

Kadotijd! is niet verantwoordelijk voor vertraging in verzendingen of beschadigingen tijdens transport.

