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INFORMATIEFOLDER 

 
Beste klant 

Geboorte, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, … 

Het zijn mijlpalen in een mensenleven, die al eeuwenlang in alle culturen over de 
ganse wereld op gepaste wijze gevierd worden.   

Reeds meer dan 4 decennia lang is de naam “Van den Brande” een begrip op het 
gebied van doop-, communie- en bruidssuiker.  U komt dan ook wellicht niet 
toevallig op onze website terecht. 

In deze folder proberen wij u een overzicht te geven van de mogelijkheden die wij u 
kunnen bieden.  Ook op meest voorkomende vragen die u als ouders-in-spe 
ongetwijfeld zult hebben, vindt u vast een antwoord in deze kleine brochure. 

Toch nog vragen? Wij hopen u snel in onze winkel te mogen begroeten. Bellen of 
mailen kan natuurlijk ook. 

 

 

Veel leesplezier 
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ONZE TROEVEN 
 

 

 Meer dan 40 jaar ervaring in doopsuiker en relatiegeschenken; 

 Onberispelijke kwaliteit; 

 Scherpe prijs/kwaliteit verhouding; 

 Een bijzonder groot assortiment; 

 Meer dan 100 m² winkeloppervlak! Talloze presentaties; 

 Ervaren en deskundige medewerkers; 

 Uw geboortekaartjes razendsnel gedrukt op onze professionele XEROX 
digitale drukpers; 

 Duidelijke afspraken; 

 Ruime gratis parking. 
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CONTACTGEGEVENS 
Doopsuiker Van den Brande 

Ranstsesteenweg 58 

2520 Emblem – Ranst 

 03–480.19.13 

  info@doopsuiker-vandenbrande.be 

Website: www.doopsuiker-vandenbrande.be 

Webshop: www.doopsuiker-vandenbrande.be/webshop 
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OPENINGSUREN 
 

Weekdag Voormiddag Namiddag 

Maandag 10.00-12.00 13.00-18.00 

Dinsdag 10.00-12.00 13.00-18.00 

Woensdag 10.00-12.00 13.00-18.00 

Donderdag  13.00-18.00 

Vrijdag 10.00-12.00 13.00-18.00 

Zaterdag 10.00-17.00 

Zondag  

 

 

http://www.doopsuiker-vandenbrande.be/


                                     www.doopsuiker-vandenbrande.be 

 

 

WINKEL 
 

Doopsuiker is onze hoofdactiviteit, en dit al meer dan 40 jaar. 

In onze winkel ontdekt u dan ook pas de omvang van de mogelijkheden die wij u 
kunnen bieden.    

Op een oppervlakte van meer dan 100m² ontdekt u: 

 Honderden doosjes en verpakkingen, in verschillende afwerkingen en 
kleurencombinaties; 

 Tientallen voorbeelden van afgewerkte presentaties in 
manden/koffers/speeltuigen allerhande; 

 De volledige doopkaarten en huwelijkskaarten collectie; 

 Een uitgebreide geschenkencollectie voor peter/meter/grootouders; 

 Een uitgebreid assortiment geboorteballonnen; 

 Pralines en andere lekkernijen. 

 

Een team van ervaren medewerkers staat klaar om u met raad en daad bij te staan 
bij het maken van uw keuze. 
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WEBWINKEL 
 

Sinds midden 2016 kan u ook in onze webwinkel terecht. 

Hij is vooral handig indien u uw doopsuiker zelf wil afwerken. Of gebruik hem als 
inspiratiebron, indien u toch liever in onze stenen winkel langskomt. 

Link: www.doopsuiker-vandenbrande.be/webshop 

Wij versturen naar België en buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg). 

U vindt er ook steeds leuke aanbiedingen, en einde reeksen. 
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ONS ASSORTIMENT 
 

In ons uitgebreid assortiment vindt u vast uw gading. Speels, gedurfd, exclusief, 
klassiek, trend, … we hebben het allemaal. 

We volgen de nieuwigheden op de voet, zodat wij steeds nieuwe verpakkingen 
kunnen voorstellen en u ongetwijfeld met iets origineels uit de hoek kunt komen. 

De combinatiemogelijkheden zijn onbeperkt. U bepaalt immers zelf hoe het 
eindresultaat eruit zal zien. 

Het spreekt voor zich dat u alle gangbare collecties in ons assortiment terugvindt: 
BB Collections, Vis Ta Vie, Buromac, Elaut, De Witte Ooievaar, Belarto, etc. 

Ook voor uw eigen designs kan u bij ons terecht, en natuurlijk hebben we zelf ook 
niet stilgezeten om onze eigen thema’s te ontwerpen. 
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KIEZEN EN BESTELLEN 
 

Wellicht zal u enkele winkels bezoeken vooraleer uw definitieve keuze te maken. 

Wij geven u hierbij alvast enkele overwegingen die mogelijk mee uw beslissing 
kunnen beïnvloeden. 

Er zijn bovendien heel wat factoren die de uiteindelijke prijs, vertrekkend van 
eenzelfde basisverpakking bepalen. 

 

Zelf vullen of laat u het aan ons over? 

Wij streven ernaar om uw bestelling tot in de puntjes te verzorgen. U wordt immers 
niet alle dagen papa of mama. Het eindresultaat moet dan ook perfect in orde zijn.   

Indien u zelf een beetje handig bent en met lint overweg kan, kunt u natuurlijk ook 
uw doopsuiker zelf afwerken. Alle benodigdheden, tot naamkaartjes toe, kunt u bij 
ons verkrijgen. 
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PRESENTATIEMATERIAAL 
  

Aankopen 

Maak uw keuze uit een ruim aanbod van kastjes, plateau’s, houten koffers om uw 
doopsuiker te presenteren. 

Bruikleen 

Onze klanten kunnen desgewenst ook gebruik maken van een selectie aan 
manden/houten koffers die enkele weken in bruikleen worden gegeven. 

We hanteren daarvoor het volgende systeem: 

1. U betaalt een waarborg voor het gekozen materiaal bij afhaling. 

2. U mag dit materiaal 2 maanden gebruiken. Indien U het materiaal langer 
wenst te gebruiken wordt er een extra huurprijs per week aangerekend. 

3. U krijgt de betaalde prijs terug min een forfait voor de huur en aangebrachte 
versiering, al dan niet vermeerderd met de huurprijs voor de extra maanden. 

4. Ook indien u prefereert alles zelf te vullen kan u dus een mand bekomen. 
Enige voorwaarde is wel dat u alle benodigdheden bij ons bestelt (dus ook 
de suikerbonen). 
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PRIJZEN 
 

Vertrekkend vanaf dezelfde basisverpakking bepalen heel wat factoren de 
uiteindelijke kostprijs van uw doopsuiker. Vergelijken is daarom niet altijd eenvoudig. 
Hieronder enkele tips. 

Naast de verpakking zelf, dient u op volgende zaken te letten: 

 De kwaliteit, samenstelling en het gewicht van de vulling 

Kwaliteit: er zijn verschillende merken en kwaliteiten van suikerbonen in 
de handel. Wij gebruiken uitsluitend de beste kwaliteit van het merk 
Vanparys. 

Gewicht: het aantal suikerbonen in de verpakking. Gemiddeld gebruiken 
wij 16 suikerbonen (75 gram) maar ook verpakkingen met 12 bonen (50 
gram) en 24 bonen (100 gram) komen frequent voor. 

Samenstelling: amandelbonen zijn duurder. Basisprijzen worden meestal 
berekend op vulling met chocolade suikerbonen.  De eventuele 
meerprijs hangt af van de hoeveelheid en maat van de verwerkte 
amandelen. Normaal werken wij in dit geval op een basis van 2/3 
chocolade en 1/3 amandelen maar het staat u uiteraard vrij een andere 
verhouding te kiezen. 

 Het gebruikte lint: Er is een grote verscheidenheid in soorten en kwaliteiten 
van lint in verschillende prijsklassen. De breedte van het gebruikte lint is ook 
een bepalende factor. 

 Andere extra’s: naamkaartjes, initialen, naamstickers, etc. zijn extra’s die mee 
de uiteindelijke kostprijs bepalen. 
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WANNEER BESTELLEN? 
 

Wij adviseren u om ongeveer twee maanden op voorhand uw bestelling te 
plaatsen, zodat wij alles tijdig kunnen plannen en de nodige tijd en zorg aan uw 
order kunnen besteden. 

Later bestellen kan best, maar houdt risico’s in. U dient er immers rekening mee te 
houden dat: 

1. Baby’s makkelijk enkele weken te vroeg kunnen geboren worden. 

2. Ook bij onze leveranciers soms producten niet altijd op voorraad zijn. 

3. Voor gepersonaliseerde producten (borduren/bedrukkingen) kunnen de 
levertermijnen gauw tot 2-3 weken oplopen. 

Een combinatie van deze factoren kan ertoe leiden dat, bij laattijdige bestelling, het 
risico op noodoplossingen groter wordt. Tijdig bestellen is dus de boodschap. 

In dringende gevallen kunnen wij desgevallend ook op 1 dag leveren. U begrijpt dat 
de keuzemogelijkheden in dit geval beperkter zijn. 
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GEBOORTEKAARTJES 
 

Zeker voor geboortekaartjes is de snelheid van levering voor veel ouders een 
belangrijke factor.  U wil de geboortekaartjes immers zo snel mogelijk op de bus. 
Bovendien wordt het verblijf in de kraamkliniek korter en korter. 

Daarom hebben wij reeds enkele jaren geleden besloten om het drukken van 
gelegenheids-drukwerk in eigen beheer te nemen 

Wat levert u dit aan voordelen op? 

 Digitale topkwaliteit: uw kaartjes worden op een professionele digitale 
drukpers (XEROX) afgedrukt. 

 Garantie van een snelle aflevering: behoudens zon-feestdagen leveren wij 
uiterlijk binnen de 4 werkuren (vooropgesteld dat de bestelling tijdig werd 
geplaatst). 

 100% focus op kwaliteit. Wij drukken alleen gelegenheidsdrukwerk.   

 Wij drukken ook op zaterdag. 

 De zaak is het hele jaar open: geen verrassingen door vakantieperiodes. 

 Wij drukken ook uw eigen ontwerpen! 

 U haalt uw doopsuiker en geboortekaartjes op 1 adres op. Geen 
verplaatsingen naar verschillende locaties.   

 Op elkaar afgestemde doopsuikerverpakking en geboorteaankondigingen zijn 
mogelijk. 

 Naast de gekende gangbare collecties die bij de drukker vindt, ook exclusieve 
doopkaartencollecties 
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AFLEVERING 
 
Alle bestellingen dienen te worden afgehaald 

Onze klanten komen van over gans België en Nederland.   

Het is dan ook voor ons vanuit organisatorisch oogpunt onmogelijk om 
doopsuikerbestellingen tot in de kraamkliniek te brengen. Natuurlijk is het perfect 
mogelijk om uw doopsuikerbestelling enkele dagen/weken op voorhand af te halen. 
Zo heeft u alles al in huis klaarstaan als het grote moment is aangebroken. 

 

Wat te doen als uw kindje geboren is? 

Geef gewoon een seintje als u uw bestelling wenst af te halen (ook voor huwelijken 
of communies). 

Op dat moment kan u desgevallend ook de naam van uw kindje doorgeven voor 
naamkaartjes en/of geboortedrukwerk. 

 

Weekends/na kantooruren 

Op feestdagen, tijdens het weekend, bij afwezigheid, etc. kan u de geboorte melden 
op ons antwoordapparaat. We nemen dan zo snel mogelijk contact op om de 
afhaling te regelen. 

Op zondag/feestdagen worden er principieel GEEN afleveringen gedaan. 

 

Leveringstermijn 

Indien de baby ongeveer op de geplande dag geboren wordt, kan u uw bestelling in 
principe binnen de 4 werkuren komen afhalen.   
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Bevalt u (veel) vroeger dan gepland kan het zijn dat u op een iets langere levertijd 
moet rekenen.    

 

 

 

Betaling 

 Bij het plaatsen van de bestelling vragen wij een voorschot. 

 Het saldo betaalt u bij afhaling.   

 Wij aanvaarden cash en Bancontact 

 

Wat als er iets misloopt? 

Wanneer wij alles voor u verzorgen, is er geen enkel probleem. 

Uw bestelling wordt gewoon geannuleerd en het voorschot terugbetaald. 

 

UITZONDERINGEN 

 Doopsuiker door U zelf afgewerkt: gezien de hoge kwaliteit die wij nastreven, 
is het verwerkte materiaal voor ons jammer genoeg onbruikbaar. Terugname 
is dus niet mogelijk. 

 Doopkaarten: zowel de doopkaarten als drukkosten blijven betaalbaar 
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CHOCOLADE EN ANDERE ZOETE LEKKERNIJEN  

 

Originele snoepideeën zoals taarten, petit fours, vrolijke gezichten, brochettes, etc. 
en andere verpakkingen voor kinderfeestjes en klas zijn steeds te verkrijgen. 

Fijne pralines in luxe verpakkingen, geschenken in manden of andere speciale 
verpakkingen voor bruiloften, recepties, openingen, etc. hebben wij ook het hele jaar 
door in ons assortiment. 

Ook voor Valentijn, Pasen, Vader- en Moederdag, Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar 
hebben wij wel een origineel idee om een ander eens extra te verrassen en te 
verwennen. 

Met Pasen en Sint-Niklaas speciale prijzen voor afnamen per doos!! Op voorhand 
bestellen is zeker de moeite waard. Zo hebt u nog alle keus en wij willen het voor u 
bewaren. 
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VERENIGINGEN, SCHOLEN EN BEDRIJVEN: 
 

Viert u de geboorte van een nieuw product? 

Opening van een nieuwe zaak? 

Een geschenkmand voor het personeel? 

Relatiegeschenk voor de klanten? 

Een attentie voor de vrijwilligers die u tijdens een activiteit hebben gesteund? 

Een Sinterklaasattentie voor de kleuters? 

Paaseieren om uit te delen? 

Sponsorverkoop om de clubkas te spijzen? 

 

Wat kunnen wij ubieden?  Een kleine greep uit het aanbod: 

 Geschenkmanden 

 Gevulde Paaseieren/Kerststronken met kwaliteitspralines en luxeverpakking 

 Versgebakken wafels voor huis aan huis verkoop 

 Verse voorverpakte chocolade truffels/zeevruchten 

 

 

Meer informatie in onze winkel!! 
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