
Slabbetje klein drukknoop

Slabbetje losange afgewerkt met een bies en een druk-

knopje. Ideaal als eerste slabbetje.

Prijs per stuk: € 20,00

Slabbetje klein met koordjes

Slabbetje losange afgewerkt met een biesje en lintjes om 

dicht te doen. Achterkant van de slabbetjes zijn afge-

werkt in badstof. Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, roze en 

blauw.

Prijs: € 20,00

Slabbetje groot met koordjes

Slabbetje groot losange afgewerkt met een bies en lintjes 

om dicht te doen. Ideaal voor grote morspotjes :)

Prijs: € 22,00

O V E R Z I C H T  P E R S O N A L I S AT I E



Badcape

Badcape gemaakt van badstof om je kleintje na het was-

sen lekker warm te houden. 

Prijs: € 15,00

Badjasje met kap

Badjasje met kap in de kleur wit.

Beschikbare maten: 0-12m of 1-2 jaar

Prijs badstof: € 15,00

Prijs fluweel: € 35,00

Pyjama velours

Beschikbare maten: 1m of 3m

Prijs: €35,00

Babymutsje

Babymutsje in het wit. Super schattig als geboortege-

schenkje. 

Beschikbare maten: 50-56 & 62-68

Prijs: € 10,00



Toilettas large

Gemaakt uit losange stof. Binnenin zijn er 3 onderverde-

lingen voorzien: aan de ene kant een groot vak en aan de 

andere kant 2 kleintjes.

Beschikbaar in de kleuren:  blauw, roze en grijs.

Prijs: € 35,00

Waskussenhoes

Hoes voor over je ververskussen. Wat is er nog leuker als 

je je kleintje ververst op een gepersonaliseerd waskus-

sen.

Prijs: € 10,00

Linnenzakje

Linnenzak gemaakt uit 100% katoen. Ideaal om mee te 

nemen op reis zodat iedereen zijn eigen spullen kwijt kan.

Prijs: € 10,00

Toilettasje small

In het wit met een strikje. Zeer mooi afgewerkt in losange 

stof

Prijs: € 25,00



Handdoek 50 x 100cm

Handdoek van het merk Clarysse in het kleur wit. Super 

kwaliteit van Belgisch bodem. 

Prijs: € 15,00

Badlaken 70 x 140cm

Badlaken van het merk Clarysse in het kleur wit. Super 

kwaliteit van Belgisch bodem. 

Prijs: € 22,50

Gastendoekje 30 x 50cm

Gastendoekje van het merk Clarysse in het kleur wit. 

Super kwaliteit van Belgisch bodem. 

Prijs: €10,00

Set van 2 washandjes

Washandjes van het merk Clarysse in het kleur wit. Super 

kwaliteit van Belgisch bodem.

Prijs: €7,50



Slaapzak zomer

Slaapzak voor in de zomer met wafelmotief.

Beschikbaar in:  70 cm & 90 cm.

Beschikbaar in de kleuren:  blauw, roze en grijs.

Prijs: 70cm = €50,00 /  90cm = €55,00

Voetenzak zomer

Voetenzak voor in de kinderwagen of autostoel. 

Prijs: € 80,00

Newborn babypakje 2-delig • wit

Newborn babypakje bestaande uit kimono en broekje. 

Beschikbaar in 1m en 3m. 

Prijs: € 38,00

Luxe badcape + washandje

Badcape en washandje in het wit met mooie afwer-

kingsgraad. 

Prijs: € 50,00



Newborn babypakje 2-delig • roos

Newborn babypakje bestaande uit kimono en broekje. 

Beschikbaar in 1m en 3m. 

Prijs: € 38,00

Newborn babypakje 2-delig • blauw

Newborn babypakje bestaande uit kimono en broekje. 

Beschikbaar in 1m en 3m.

Prijs: € 38,00

Newborn babypakje • wit

Pyjama in wafelmotief die achteraan volledig open kan 

met drukknoopjes. Beschikbaar in 1m en 3m.  

Prijs: €38,00

Newborn babypakje • grijs

Pyjama in wafelmotief die achteraan volledig open kan 

met drukknoopjes. Beschikbaar in 1m en 3m. 

Prijs: €38,00


