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Geboortelijsten
Waarom bij Paradisio?
Wens je het lijstje zelf aan te leggen of heb je graag een persoonlijke begeleiding? Je kan zelf bepalen welke service je
verkiest. Voor een optimale begeleiding bij het opstellen van je geboortelijst, maak je best tijdig een afspraak. Eén van
onze opgeleide medewerkers zal dan met jou het uitgebreide gamma babyartikelen overlopen. Een lijstje samenstellen
neemt al snel een drietal uren in beslag.
Bij Paradisio staat steeds de grootste collectie babykamers overzichtelijk en compleet voor je opgesteld. Tevens vind
je bij ons een uitgebreid assortiment kinderwagens, buggy’s, kinderstoelen, parken, autostoelen, reisbedjes en zo veel
meer. Kortom, Paradisio is er voor elke smaak en voor elk budget!
Nadat je alle spulletjes gekozen hebt, registreren wij alles en overhandigen je meteen een overzicht. Deze lijst kan je ook
online met foto’s bekijken. Je krijgt van ons gratis het nodige aantal kaartjes om bij je eigen geboortekaartjes te voegen.
Hierop staan onze adressen, openingsuren, telefoonnummers en de website vermeld.
Na het afsluiten van de geboortelijst belonen wij je met een waardebon ter waarde van 10% op het totaal van de aangekochte spulletjes (*). Alles wat aangekocht werd, wordt ook bij de omzet van je klantenkaart gevoegd. Bovendien krijgt
je kersverse baby een mooie attentie!
(*) behalve op sterartikelen, promoties en andere artikelen met korting

Wanneer?

Handig!

Wij raden aan om het lijstje rond 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 indien je een persoonlijke
begeleiding wil.

Bij een volledige babyuitzet horen ook wat duurdere
artikelen. 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.
Tip: een Paradisio geschenkcheque kan je ook spenderen in onze andere winkelafdelingen: Euro-Kantoor en
Magic Garden!

Hoe?

Waar?

Artikelen van een geboortelijst aankopen kan op
verschillende manieren: in één van onze winkels,
telefonisch of online door een bezoekje te brengen aan onze website (www.geboortelijstjes.be).
De artikelen bevinden zich steeds in de winkel
waar je geboortelijstje werd aangelegd. Jouw
familie en vrienden kunnen daar via onze aanraakschermen hun keuze maken uit je lijstje.
Desgewenst kunnen zij het geschenk meteen
meenemen.

Onze winkels zijn allemaal zeer gemakkelijk bereikbaar en beschikken over een ruime parking. We zijn
zes dagen op zeven geopend en hebben klantvriendelijke openingsuren. Zo zijn we tijdens de week
doorlopend beschikbaar tot 18.30 uur, op zaterdag
tot 18.00 uur.

Het is steeds mogelijk om je geboortelijst te
raadplegen in onze andere vestigingen. De geschenkjes kunnen in dit geval ter plaatse betaald
worden. De gekozen artikelen worden dan door
ons aan jullie meegegeven.
Telefonische en online reservaties kunnen
betaald worden via overschrijving of kredietkaart.

www.paradisio-online.be

Extra!
Wanneer je je geboortelijst aanlegt, wordt deze meteen online gezet. Er hoort een unieke mini website
bij die je verder kan personaliseren. Zo kan je een
online geboortekaartje aanmaken en versturen. Ook
de eerste foto’s van je baby zijn heel eenvoudig online
te plaatsen.
De geboortelijst 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. Ze kunnen ook een berichtje achterlaten in
jullie gastenboek.

Afsluiten?
Het afsluiten van je geboortelijst doe je best een
tweetal maanden na de geboorte. Niet gekozen
spulletjes nemen wij graag terug (behalve babykamers, kinderwagens, seizoens-gebonden 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).

Webshop
Je geboortelijst voorbereiden of enkele spulletjes aankopen via onze website? Zeer eenvoudig! Surf naar
www.paradisio-online.be en maak er kennis met het gigantisch assortiment artikelen. Je kan je winkelkarretje vullen met
alle artikelen die je wenst. Volg daarna enkele eenvoudige stappen en je kan de spulletjes bestellen en meteen betalen. Wil je de artikelen 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.

100% veilig!
Voor online betalingen werken wij samen met Ogone. Deze dienst zorgt er voor dat je betaling
via krediet- of Bancontactkaart veilig op de juiste plaats terechtkomt. Strenge controle en codering van je gegevens
zorgen ervoor dat er niets fout kan gaan tijdens het online betalen.
Je hebt ook steeds de mogelijkheid om via overschrijving te betalen. Aan jou de keuze!
Van zodra je betaling bij ons is aangekomen, wordt je bestelling met prioriteit verwerkt.

Prijzen?
De actuele prijzen van artikelen uit onze babycatalogus kan je online consulteren. Surf naar www.paradisio-online.be
en geef de referentie die je naast het product vindt in in het zoekveld. Vind je een artikel niet terug? Stuur ons dan een
mailtje 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
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Baby’s musthaves...
referentie

prijs

Muziekmobiel
Muziektrekker
Speeltapijt
Rammelaar
(Ijs)bijtring

referentie

prijs

Babyfoon
Luchtbevochtiger / hygrometer
Bedhek
Veiligheidshekje voor deur of trap
Stopcontact- en tafelhoekbeschermers
Deurstop
Veiligheidsgrendel voor laden of kasten

Hapjes & papjes

Pas op

Knuffeldiertje in pluche of badstof
Activity gym
Speeltje voor draagbare autostoel
Badspeelgoed
Park
Relax / Babysitter
Inlegkussen relax
Babyschommel
Loopstoeltje
Fotoalbums
Milestone Cards
Photo In The Box (fotoreportage)

referentie
Zuigflessen (6 stuks)
Extra speentjes (2 stuks)
Flessenrekje
Flessen- en speenborstel
Sterilisator
Fles- en potjesverwarmer
Thermobag
Melkpoederverdeler
Melkmixer
Borstpomp
Bewaarpotjes en zakjes
Tepelbeschermers - Borstcompressen
Borstvoedingsbeha’s
Voedingskussen + hoes
Babycook - Stoomkoker
Antilekbeker
Bord
Bestek - Lepeltjes
Eetset
Slabbetjes (klein & groot - 6 tot 8 stuks)
Fopspeen
Fopspeenketting
Opbergdoosje voor fopspeen
Eetstoel
Harnasje eetstoel
Tafelhangstoel
Stoelverhoger

prijs

notities

Mama

prijs

Positioneringskussen
Hoes voor voedingskussen
Buikbalsem
Bad- en douchecreme
Bodylotion
referentie

prijs

Bed
Kleerkast
Commode met luiertablet
Matras voor bed
Matrasbeschermer (2 stuks)
Hoeslaken (3 stuks)
Hoofdkussen (vanaf 1 jaar)
Donsdeken of deken voor bed
Lakens voor bed (3 stuks)
Donsovertrek (3 stuks)
Bedomrander
Hemel en hemelstaaf
Slaapzak (2 stuks)
Wieg / parkwieg
Matras voor wieg / park
Matrasbeschermer voor wieg / park (2 st)
Hoeslaken voor park / wieg (2 stuks)
Donsdeken of deken voor wieg / park
Laken voor wieg / park (2 stuks)
Donsovertrek voor wieg / park (2 stuks)
Parklegger
Parkomrander
Hemel en hemelstaaf
Nachtlampje / waaklampje
Antikrabwantjes
Slaapsteuntje / Babysleep
Muggennetje voor bed
Tummy Sleep (beer met baarmoedergeluiden)
Inbakerdoek
Bedhek
Kersenpitkussen/lijnzaadkussen

Op stap

Slaap lekker

referentie

referentie
Kinderwagen / driewieler
Draagmand
Matras voor draagmand
Matrasbeschermer voor draagmand
Hoeslaken voor draagmand (2 stuks)
Donsdeken/deken voor draagmand (2 st)
Donsovertrek/laken voor draagmand (2 st)
Muggennetje voor draagmand
Regenhoes voor draagmand
Voetenzak
Parasol
Verzorgingstas / Rugzak
Buggy
Inlegkussen voor buggy
Regenhoes voor buggy
Boodschappenmand
Meerijplankje (Buggyboard,...)
Transporttas voor buggy / kinderwagen

prijs

Onderweg

prijs

Draagbare autostoel (tot 13 kg)
Voetbasis voor draagbare autostoel
Voetenzak
Extra hoes voor draagbare autostoel
Regenbekleding voor draagbare autostoel
Muggennetje
Autostoel (9 - 18 kg)
Verhogingskussen (15 - 36 kg)
Bescherming autozetel
Babybuidel of rugdraagzak
Car organizer
Fietsstoel / fietshelm
Reisbedje
Matras voor reisbed
Campingzak / slaapzak voor reisbed
referentie

prijs

Wastafel/verzorgingstafel
Badje
Badstaander
Antislipmat
Badzitje
Badthermometer
Waskussen
Waskussenovertrek (3 stuks)
Badcape (2 stuks)
Badhanddoek
Badjas
Tetra washandjes / monddoekjes
Tetradoeken
Borstel en kam
Tandenborstel
Nagelschaartje / nagelknipper
Neusreiniger
Wattenstaafjes
Weegschaal
Luier (wasbaar of wegwerp)
Luieremmer / container
Navulling voor luiercontainer
WC-potje
WC-verkleiner
Opstapje
Koortsthermometer
Talkpoeder
Babyzeep
Babyzalf
Toiletmelk
Babyshampoo
Badolie
Badschuim
Vochtige doekjes

Kleertjes

Spetter & spat

referentie

referentie
Geboortebody’s met KM/ LM
Body’s met KM / LM
Pyjama
Kruippakje
Sokjes
Eerste schoentjes
Babymutsje
Eerste kleertjes
Kapstok /kleerhanger
Zwembroekje
Oefenbroekje

prijs

