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UW GEBOORTELIJST BIJ PARADISIO
WANNEER LEG JE BEST JOUW GEBOORTELIJST AAN?
Wij raden aan om het lijstje vóór de zesde maand van de zwangerschap samen te stellen. Is de bevalling gepland
tijdens juli of augustus, dan kom je best nog een maand vroeger langs. Wij raden je aan om reeds een paar weken
vooraf een afspraak te maken in één van onze winkels indien je een persoonlijke begeleiding wil.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING OF SELF SERVICE? AAN JOU DE KEUZE!
Wens je het lijstje zelf aan te leggen of heb je graag een persoonlijke begeleiding? Je kan zelf bepalen welke service je verkiest maar voor een persoonlijke begeleiding maak je best tijdig een afspraak. Eén van onze opgeleide
medewerkers zal dan met jou het uitgebreide gamma babyproducten overlopen. Een lijstje samenstellen neemt
toch wel even wat tijd in beslag. Bij aanleg van een geboortelijst in onze winkels belonen wij jou bovendien met een
kortingsbon voor zwangerschapskledij.
Zie of voel je graag even wat je koopt? In onze winkels staat steeds een groot assortiment babyartikelen overzichtelijk en compleet voor je opgesteld: babykamers, kinderwagens, buggy’s, kinderstoelen, parken, autostoelen,
reisbedjes en zo veel meer.
Alle producten die je op de geboortelijst plaatst worden door ons vooraf verzameld en in jouw persoonlijke doos
bewaard. Op die manier ben je er zeker van dat de artikels meteen beschikbaar zijn bij het openen van de lijst. Dit
voorkomt eventuele verkrijgbaarheidsproblemen bij voorraadonderbrekingen of vroeggeboorte.
Je kan er ook voor kiezen om jouw geboortelijst volledig online aan te leggen. Deze service zal beschikbaar zijn
vanaf midden 2019. Meer info daarover zal je vinden op www.paradisio-online.be/geboortelijst
Wanneer je je geboortelijst aanlegt, kan je deze meteen online beheren. Deze is op elk moment up-to-date, dus heb
je steeds een handig overzicht van wie welke spulletjes gekocht heeft. Familie en vrienden kunnen inloggen met de
naam en geboortedatum van je baby.

GESCHENKJE RESERVEREN
Producten van een geboortelijst aankopen kan op verschillende manieren:
in onze winkel, online via www.geboortelijstjes.be of telefonisch. De producten bevinden zich steeds in de winkel
waar jouw geboortelijst werd aangelegd. Familie en vrienden kunnen daar via onze aanraakschermen hun keuze
maken uit jouw lijst. Desgewenst kunnen zij het geschenk meteen meenemen.
Online reservaties kunnen betaald worden via bancontact, kredietkaart of overschrijving.

SLAAP LEKKER

referentie
Bed
Kleerkast
Commode + commodeverdieper
Aerosleep Sleep Safe Pack 60x120 of 70x140
Matras voor babybed 60x120 of 70x140
Aerosleep Protect 60x120 of 70x140
Matrasbeschermer voor babybed (2 stuks)
Hoeslaken (3 stuks)
Donsdeken voor babybed
Donsovertrek voor babybed
Deken voor babybed
Laken voor babybed
Tochtkussen
Hemel + hemelstaaf
Wieg / bedside crib
Matras voor wieg / park
Matrasbeschermer voor wieg / draagmand (2 stuks)
Hoeslaken voor wieg / draagmand (3 stuks)
Donsdeken voor wieg / draagmand
Donsovertrek voor wieg / draagmand (2 stuks)
Deken voor wieg / draagmand (2 stuks)
Laken voor wieg / draagmand (2 stuks)
Park
Matras voor park 75x95
Hoeslaken voor park 75x95
Matrasbeschermer voor park
Donsdeken voor park
Donsovertrek voor park
Deken voor park
Laken voor park
Parklegger
Parkbumper
Parkkuip
Slaapzak (2 stuks)
Inbakerdoek
Nachtlamp
Luster
Veiligheidskussen
Muggennet voor bed (of reisbed)
Decoratie (muurstickers,...)
Warmtekussen
Beer met baarmoedergeluiden
Doudou (knuffeldoekje) (2 stuks)
Zeteltje
Luchtbevochtiger / luchtreiniger
Vochtigheidsmeter
Bedblocks

prijs

MAMA
HAPJES & PAPJ ES

referentie

prijs

referentie

prijs

Harttoonmeter
Gel voor harttoonmeter
Zwangerschapbelletje (Bola)
Zwangerschapslingerie
Borstvoedings BH
Borstvoedingstop / T-shirt
Positioneringskussen
Hoes voor positioneringskussen
Zwangerschapsdagboek
Borstpomp
Tepelbeschermers / borstcompressen
Tepelcrème
Bodylotion
Boeken (zwanger zijn, namen...)
Photo in the Box

Zuigfles (6 stuks)
Extra speentjes (2 stuks)
Uitdruiprekje / flessenbakje
Flessen- en spenenborstel
Melkpoederverdeler
Fles- en potjesverwarmer
Melkmixer
Isoleerzakje/thermos
Steriliseertoestel (microgolf of elektrisch)
Antilekbeker (2 stuks)
Bordjes / kommetjes (2 stuks)
Bestek (2 stuks)
Eetset
Babystoomkoker
Bewaarpotjes (2 stuks)
Slabbetjes (8 stuks)
Eetstoel
Eettablet
Stoelkussen
Harnas voor eetstoel
Stoelverhoger
Tafelhangstoel
Fopspeen
Fopspeendoekje
Fopspeenketting
Fopspeendoosje

OP STAP
SPETTER & SPAT

referentie

prijs

referentie

prijs

Wandelwagen
Frame
Inzet (zit)
Draagmand
Adapter voor draagbare autostoel
Muggennet voor draagmand
Regenhoes voor draagmand
Voetenzak/wikkeldeken voor draagmand
Voetenzak voor inzet
Inlegkussen voor inzet
Verzorgingstas
Bevestigingshaakjes voor verzorgingstas
Plooibuggy
Regenhoes voor buggy/wandelwagen
Muggennet voor buggy/wandelwagen
Meerijplankje
Zonnescherm
Parasol

Verzorgings- of wastafel
Opbergmandjes voor verzorgingstafel
Waskussen
Hoes voor waskussen (3 stuks)
Badje / bademmer
Badstaander
Badzitje / badring
Antislipmat
Badthermometer
Badcape (2 stuks)
Badjas
Tetradoeken (6 stuks)
Tetra washandjes / monddoekjes (6 stuks)
Luieremmer
Navulling voor luieremmer (2 stuks)
WC-potje
WC-verkleiner
WC-opstapje
Aerosolapparaat
Verzorgingsproducten
Wattenstaafjes
Neusreiniger
Nagelschaartje
Tandenborstel / vingertandenborstel
Koortsthermometer
Borstel en kam
Weegschaal
Zakdoekhouder
Doos voor vochtige doekjes
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PRET

referentie

prijs

referentie

prijs

Muziekmobiel
Muziektrekker
Speeltapijt
Rammelaar
(Koel)bijtring (2 stuks)
Speeltje voor draagbare autostoel
Badspeelgoed
Zwemband
Relax / babysit
Hoes / inlegkussen babysit

PAS OP

Babyschommel
Loopstoeltje
Foto-album
Babydagboek
Box of memories (Nattou)
Plaasterafdruk
Voelboekjes
Speelgoed opbergbox
Crècheboek

Babyfoon
Sensormatje (Respicense / ademhalingsmonitor)
Veiligheidshekje voor deur of trap
Veiligheidsgrendels (lade / kast)
Stopcontactbeschermers
Tafelhoekbeschermers
Bedhek
Muggenapparaat
Zonnetentje
Oorbescherming
Waaklampje

HANDIG OM WETEN
Bij een volledige babyuitzet horen ook wat duurdere producten. Om je de kans te
geven ook deze artikelen via je geboortelijst te kunnen verkrijgen, kan je geschenkcheques als optie op de lijst zetten. Het bedrag van deze cheque kan de schenker dan zelf bepalen. Een Paradisio geschenkcheque kan je ook spenderen in
onze kantoor- of tuinafdeling.

AFSLUITEN VAN JE GEBOORTELIJST
Het afsluiten van je geboortelijst doe je best een tweetal maanden na de geboorte. Niet gekozen spulletjes nemen wij graag terug (behalve babykamers,
kinderwagens, seizoensgebonden kledij, speciaal voor je lijst bestelde artikelen
en promoties).
Het valt gelukkig zelden voor, maar het kan gebeuren dat er onverwachts een
einde komt aan de zwangerschap. In zo’n geval nemen we zonder enig probleem
alle aangeschafte spulletjes terug (mits ze ongebruikt zijn).

notities

Na het afsluiten van de geboortelijst belonen wij je met een waardebon ter waarde van 10%
(voor tweelingen 15%) op het totaal van de aangekochte spulletjes* en een kortingsbon dat je kan spenderen in
onze andere afdelingen. Alles wat aangekocht werd, wordt ook bij de omzet van je klantenkaart gevoegd. Bovendien krijgt je kersverse baby ook nog een mooi geschenkje!

ONDERWEG

KLEERTJES

* behalve op sterartikelen, promoties en andere artikelen met korting.

referentie

prijs

referentie

prijs

Geboortebody (wikkelbody)
Geboortemuts
Antikrabwantjes
Pyjama
Broekje
T-shirt
Kousjes
Schoentjes
Zachte slofjes
Zwembroekje/zwempakje
Badjas
Zonnehoedje/petje
Zonnebril
Spuugdoekjes (driehoeksslabbetjes)

Draagbare autostoel
Hoes voor draagbare autostoel
Voetenzak
Inlegkussen autostoel
Voetbasis
Regenbekleding
Muggennetje
Autostoel (9 tot 18 kg)
Zomerhoes autostoel (9 tot 18 kg)
Autostoel (18 tot 36 kg)
Zomerhoes autostoel (18 tot 36 kg)
Zetelbescherming
Autospiegel
Zonnescherm
Autospeelgoed
Organiser auto
Neksteun / gordelgeleiders
Babybuidel of draagdoek
Rugdraagzak
Fietsstoel
Fietskar
Fietshelm
Reisbed
Aeromoov Reisbed ITC
Matras voor reisbed 60x120cm
Muggennet voor reisbed 60x120cm
Reiskoffer

2DE KINDJE

prijs

referentie
Babybed / 1-persoonsbed
Matras bed
Donsdeken 1-persoons, 140x200cm
Donsovertrek 1-persoons, 140x200cm
Hoeslaken 90x200cm
Matrasbeschermer 90x200cm
Bedhek
Hoofdkussen (vanaf 1 jaar)
Kussensloop
Slaapzak
Decoratie voor kamer
Slaaptrainer/wekker
Autostoel 9 tot 18 kg
Autostoel 18 tot 36 kg
Meerijplankje
Fietshelm
Fluovest
Stoelverhoger
Eetsetje
Antilekbeker
WC-potje
WC-verkleiner
Opstapje
Badjas
Zwembroek/zwempak
Oefenbroekjes
Speelgoed
Babywalker
Loopfiets
Voorleesboekjes
Knutselboekjes
Tandenpotje
Haarlokdoosje
Rugzak
Koekendoos
Drinkbeker
Brooddoos

Handige weetjes:
MATENTABEL HOESLAKENS

Park
Draagmand
Wieg

60 x 120 cm
70 x 140 cm
75 x 95 cm
40 x 80/90 cm
40 x 80/90 cm

Maat

MATENTABEL DONSOVERTREK

Maat
Babybed

MATENTABEL KINDERKLEDIJ

Maat
Babybed
Park
Draagmand
Wieg

100 x 135 cm
100 x 140 cm
70/80 x 80 cm
70/80 x 80 cm
70/80 x 80 cm

Prematuur
Pasgeboren
1 Maand
3 Maanden
6 Maanden
9 Maanden
12 Maanden
15 Maanden
18 Maanden

44
50
56
62
68
74
80
86
92

DE VOORDELEN VAN EEN GEBOORTELIJST BIJ PARADISIO

ü Uitgebreid assortiment
ü Deskundig advies
ü Maximale beschikbaarheid van de producten bij
openen geboortelijst.

ü Kortingsbonnen bij aanleg & afsluiten geboortelijst
ü Geschenkje & waardebon bij afsluiten geboortelijst

ONZE WEBSHOP 24/7
Producten aankopen via onze website? Zeer eenvoudig! Surf naar www.paradisio-online.be en maak er kennis
met het gigantisch assortiment producten. Je kan je winkelkarretje vullen met alle producten die je wenst.
Volg daarna enkele eenvoudige stappen en je kan de spulletjes bestellen en meteen betalen. Wil je de producten
thuis laten leveren? Of haal je ze liever af in één van onze winkels? Geen probleem! Wij doen steeds ons uiterste
best om je bestelling zo snel mogelijk te bezorgen.

WINKELPRIJS = ONLINEPRIJS
De actuele prijzen van al onze producten kan je steeds online consulteren. Vind je een product niet terug? Stuur ons
dan een mailtje (info@paradisio-online.be) en we trachten je zo snel mogelijk te informeren.
Heb je ergens een lagere prijs gezien? Laat het ons weten en we passen onze prijs aan.* Bij ons mag je namelijk
altijd zeker zijn van de beste prijs! WINKELPRIJS = ONLINEPRIJS
* meer info op: https://www.paradisio-online.be/info/prijsgarantie.

www.paradisio-online.be
/myparadisio

Paradisio Aalst

Steenweg op Aalst 62
9308 Hofstade - Aalst
053 76 81 81
ON 0424.727.762
seizoen

kantoor

baby

Paradisio St-Niklaas

Grote Baan 36
9100 Nieuwkerken - Waas
03 780 78 78
ON 0477.671.946

@myparadisio

Paradisio Waregem

Liebaardstraat 50
8792 Desselgem - Waregem
056 65 35 65
ON 0459.017.460

Paradisio Gent

Dok Noord 7/010
9000 Gent
09 331 60 60
ON 0477.671.946

computer

Alle dagen open van 9.30u tot 18.30u • Zaterdag open van 9.30u tot 18.00u • Zondag en feestdagen gesloten

