Woord Vooraf

Bijna 40 jaar geleden, op 3 maart 1972 stelde mijn schoonmoeder
Maria Peeters voor de geboorte van haar 3e zoon, haar eerste
echte doopsuikermand samen. In die tijd een echte vernieuwing.
Voor ons was dit het begin van een mooi verhaal.
Ruim 40 jaar na datum is deze zaak nog steeds toonaangevend en
vernieuwend in het doopsuikerwereldje.
Originaliteit, creativiteit en een onberispelijke afwerking zijn de
waarden die ons toelaten om mee aan de top te blijven
meedraaien.
Ondertussen is met mijn dochter Katrien, de derde generatie aan
de slag, en zijn we klaar voor de volgende 40 jaar !
Ik hoop U snel in onze winkel te mogen begroeten !

Christel
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Inleiding

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 3 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

Supersnelle levertijden
Unieke In-House printservice : 6 dagen op 7
Drukwerk en Doopsuiker tegelijkertijd afhalen !
Onberispelijke kwaliteit
Scherpe prijs / kwaliteit verhouding
Een bijzonder groot assortiment
Meer dan 100 m² winkeloppervlak !
Ervaren en deskundige medewerkers
Doopkaartenservice : doopkaarten en doopsuiker
tegelijkertijd afgeleverd
Duidelijke afspraken
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Contactgegevens

ADRES
Doopsuiker Van den Brande
Ranstsesteenweg 58
2520
Emblem – Ranst
/ 03 – 480.19.13
 info @ doopsuiker-vandenbrande.be

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
Vrijdag
Zaterdag

13.00-18.00
10.00-12.00

13.00-18.00

10.00-17.00

Zondag
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Opendeurweekends

3 keer per jaar organiseren wij actieweken die afgesloten worden met
een OPENDEURWEEKEND. Op zaterdag en zondag zijn we dan
doorlopend geopend. Uiteraard gelden er dan ook interessante
voorwaarden.
LENTE/ZOMER: februari/maart
HERFST: augustus/september
WINTER: Begin december
Hou de aankondigingen op de website of in de lokale pers in het oog,
of bel ons gewoon even op !.
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Winkel en Assortiment

Winkel
Doopsuiker is onze hoofdactiviteit, en dit al meer dan 30 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
 Alle geboortekaartencollecties van de grote uitgeverijen en van
de gespecialiseerde doopsuikerproducenten
 een uitgebreide geschenkencollectie voor Peter / Meter /
Grootouders
 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.

Ons Assortiment
In ons uitgebreid assortiment vindt u vast uw gading.
Speels, gedurfd , exclusief, klassiek, trendy ...., 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 schier onbeperkt. U bepaalt immers
zelf hoe het eindresultaat er uit zal zien.
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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 perfect in orde zijn. Niet meer. Niet
minder.
Doet U alles liever zelf ? Handig met lint en schaar ?
Alle benodigdheden, tot naamkaartjes toe, kunt u bij ons
verkrijgen.
Welke keuze U ook maakt, wij staan U bij met raad en daad
zodat U in elk geval met een unieke doopsuikercreatie kunt
uitpakken.
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Kiezen en Bestellen

Presentatiemateriaal
Aankopen
In onze winkel vindt U een ruime keuze aan duurzaam
materiaal ( kastjes , trapauto’s , houten speelgoed ) om uw
doopsuiker op een originele manier te presenteren.
Bruikleen
Onze klanten kunnen ook desgewenst ook gebruik maken van
een ruime keuze 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
3. U betaalt alleen een forfait van 8 euro voor de
aangebrachte versiering, Indien U het materiaal langer
wenst te gebruiken wordt er een extra huurprijs per
maand aangerekend.
Opmerking
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).

Pagina 8
© Doopsuiker Van den Brande 2012

Prijzen vergelijken

Vertrekkend vanaf dezelfde basisverpakking bepalen een aantal
factoren de uiteindelijke kostprijs van uw doopsuiker.
Vergelijken is daarom niet altijd eenvoudig. 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
Vanparijs.
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. Ook de breedte van het gebruikte lint is
een bepalende factor
 andere extra’s : naamkaartje, initialen, bloempje,
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. veel van onze producten geïmporteerd worden. Ook bij
onze leveranciers kunnen de leveringstermijnen snel
oplopen als de producten niet op voorraad zijn.
2. baby’s makkelijk enkele weken te vroeg kunnen geboren
worden.
Een combinatie van deze factoren kan er toe 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
Denk misschien ook eens aan ......
Naambonen
Een originele manier om uw doopsuiker te personaliseren.
Suikerbonen met opdruk van de naam van uw kindje (of
bedrijf ) . De bedrukking is uiteraard in eetbare inkt
Aankondigingsborden
Laat iedereen in de buurt weten dat het gezin is uitgebreid. Wij
verhuren originele Aankondigingsborden die in uw (voor)tuin
kunt plaatsen
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Geboortekaartjes

Om tegemoet te komen aan de vraag van onze klanten om het
geboortedrukwerk snel te kunnen leveren, hebben wij geinvesteerd
in een professionele digitale drukpers,
Op deze manier kunnen wij een unieke in-house printservice
aanbieden, die ons toelaat om
Dit geeft u de volgende voordelen:
 Uw drukwerk wordt afgeleverd maximaal 4 werkuren na
melding.
 Wij drukken 6 dagen op 7 ( niet op zon/feestdagen)
 U haalt doopsuiker/drukwerk tegelijkertijd op
 Ook eigen ontwerpen kunnen worden gedrukt
Extra Service !
Wij voorzien steeds 1 proefdruk op het originele kaartje, zodat
U een precies beeld hebt van het eindresultaat !

Alle bestellingen dienen te worden AFGEHAALD.
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Aflevering

Onze klanten komen van over gans België en Nederland.
Het is daarom voor ons vanuit organisatorisch oogpunt onmogelijk
om doopsuikerbestellingen tot in de kraamkliniek te brengen.
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
vlug mogelijk contact op om de afhaling te regelen.
Op zondag / feestdagen worden er principieel GEEN afleveringen
gedaan.
Leveringstermijn
Indien de baby rond de geplande datum geboren wordt, kan u uw
bestelling in principe binnen de 4 werkuren komen afhalen. In
veel gevallen kan het ook sneller.
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.
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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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