geboortechecklist

Alles wat u nodig hebt voor een stijlvolle start
van de eerste levensjaren van uw lieveling.

Welkom bij
Babycompany
Babycompany is dé babyspeciaalzaak bij uitstek in
West-Vlaanderen. Al meer dan 20 jaar kan je bij ons terecht voor
het aanleggen van je geboortelijst. Elke baby is uniek en verdient
het allermooiste, bij Babycompany begrijpen we hoe belangrijk dit
is voor toekomstige ouders! Van babykleertjes en speelgoed tot
bedjes en wandelwagens, we bieden je de leukste en meest unieke
babyartikelen van hoogwaardige kwaliteit. Iedere klant wordt bij
ons sfeervol ondergedompeld in een oase van modern design of
trendy nieuwigheden. Met deze checklist start je alvast in stijl!

Op stap
Wandelen
Kinderwagen

Autostoel groep 0

Verzorgingstas

Isofix basis

Weekendtas

Nestje

Regenhoes

Bescherming / inlegger autostoel

Muggennet

Autozetelbeschermer

Matras kinderwagen

Achteruitkijkspiegel

Matrasbeschermer draagmand 2x

Peuter / kinder autostoel groep 1

Hoeslaken draagmand 2x

Autostoel groep 2/3 of 1/2/3

Laken draagmand

Auto-organizer

Deken draagmand

Op stap
Een paar uurtjes weg of de hele dag op stap. Je
doet het in stijl. Met de juiste kinderwagen, de
ideale verzorgingstas en een veilige autostoel. Niets
houd je tegen om gezellig de deur uit te gaan.

Fietsen

Slaapnest draagmand

Fietsstoel

Adapters autostoel

Fietskar + accessoires

Parasol / UV cover

Fietshelm

Voetenzak buggyzit

Veiligheid

Meerijdplankje

Gehoorbeschermer

Plooibuggy + accessoires

Zonnemelk en aftersun

Wagenspanner

Zonnescherm

Draagzak / draagdoek

...

...
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In de auto

Slapen
Meubelen
Wieg

Matras

Co-sleeper

Matrasbeschermer 2x

Mosesmand

Hoeslaken 4x

Bed / meegroeibed

Laken bed

Park / box

Deken bed

Commode met opzetstuk

Dekbed (4 seizoenen)

Kleerkast

Dekbedovertrek 2x

Verzorgingstafel met manden

Bedomranding

Schommelstoel

Hoofdkussen

Textiel en aankleding

Slapen
Je babykamer wordt een rustige plek waar je samen
van vele knusse momentjes kunt genieten. Een
harmonie tussen een mooi design en zorgvuldig
geselecteerde kleuren en texturen. Kies voor een
stijlvol park, aangekleed met zachte stoffen, dat past in
jouw interieur. Laat je inspireren door onze eindeloze
combinaties tot ze perfect aansluiten bij jouw wensen.

BED

PARK/BOX

WIEG/CO SLEEPER

Matras

Matras

Matrasbeschermer 2x

Matrasbeschermer 2x

Hoeslaken 2x

Hoeslaken 2x

Parkligger

Laken wieg

Parkomrander

Deken wieg

Laken park

Wiegovertrek

Deken park

Wiegomranding

Donsovertrek park

...

Hemel
Hemelstang
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Slapen
Slaapaccessoires

Logeren

Inbakerslaapzak

Reisbed

Slaapzak mini

Reismatras

Slaapzak midi

Matrasbeschermer 1x

Slaapnest

Hoeslaken 2x

Extra hoes slaapnest

Muggennet

Luchtbevochtiger

Weekendtas

Warmtekussen

Trolley/reiskoffer

Muziekknuffel

Veiligheid

Doudou’s 4x

Babyfoon

Steunkussen

Ademhalings- bewegingssensor

Bedblokken

Uitvalbeschermer bed

Muggennet

Muggenwerend apparaat

Klamboe

Deur/traphekje

Slaaptrainer

...

Wekker
Nachtlampje
...

Maatwerk
Engelennestje

Badcape

Hoes autostoel groep 0

Badjas

Bekleding familiewieg

Fopspeenketting

Wiegdeken met naam

Knuffeldoekje

Parkligger

Slabben

Parkomrander

Zetel

Laken park

...

Deken park
Donsovertrek park
Parkhemel
Bedomranding

Maatwerk

Laken bed
Deken bed

Wist je dat je…
Bij ons terecht kan voor handgemaakte en gepersonaliseerde
babyartikelen/textiel en geschenkartikelen. Onze
collectie bestaat uit park- en bedomranders, parktapijten,
dekbedovertrekken, dekentjes, waskussenhoezen,
commodemandjes ... Kortom alles wat je nodig hebt om
de babykamer tot een pareltje om te toveren!

Donsovertrek bed
Slaapzak
Slaapnest
Sierkussen
Waskussenhoes
Commodemand
Kleenexhoes
Hoes vochtige doekjes
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Verzorging

Verzorging
Terwijl je baby spartelt in het heerlijke
warme water, geniet jij in alle rust van dit
zalige moment. Een waskussen met een
zachte hoes of een commodemandje
met alle nodige spulletjes bij de hand,
maken het plaatje compleet.

Luiertafel

Koortsthermometer

Badmeubel

Neusreiniger

Bad

Tandenborstel

Badstaander

Verzorgingsproducten

Afvoerslang bad

Eerste parfum

Badligger

Toilettas

Badmatras

Billendoekjesdoos

Badring

Luieremmer

Badverkleiner

Navulling luieremmer

Antislipmat

Toiletpotje

Tetradoeken klein 6x

Toilet opstapje

Tetradoeken groot 8x

Toiletverkleiner

Tetra washandjes 6x

Badspeeltjes

Badcape 4x

...

Poncho
Badjas
Waskussen
Hoes waskussen 4x
Badthermometer
Kamset
Manicureset
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Eten en drinken
Zuigfles klein 4x

Fopspeenketting

Zuigfles groot 6x

Fopspeendoekje

Zuigspeen

Fopspeendoosje

Flessenborstel

Slabben 10x

Sterilisator

Mouwslab 2x

Droogrek

Eetstoel

Fleswarmer

Accessoires eetstoel

Melkpoederverdeler

Relax

Borstpomp

Accessoires relax

Borstcompressen

...

Voedingskussen

Eten en drinken

Voedingskussen hoes
Steamer blender

Of je jouw baby nu borstvoeding of
flesvoeding geeft, het blijft een persoonlijk
gebeuren. In het begin vaak met vallen en
opstaan. Maar wat jullie keuze ook wordt:
een happy baby betekent een happy mama.

Bewaarpotjes
Maaltijd thermos
Eetlepels zacht
Eetsetjes 2x
Placemat
Antilekbeker
Bijtringen 2x
Fopspeen
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Spelen
Muziekmobiel

Ballenbad

Speeltapijt

Schommeldier

Babygym

Driewieler

Wagenspanner

Loopfiets

Rammelaar

Opbergmand speelgoed

Eerste knuffel

...

Muziekknuffel
Zacht speelgoed
Knisperboekje
Educatief speelgoed
Houten speelgoed

Spelen

Badspeelgoed
Puzzels

Al spelend leert jouw baby zichzelf en de
omgeving kennen. Grijpen, zien, rollen …
het zijn momenten vol plezier. Van kleurrijke
knuffels, een knisperend boekje tot een
houten keukentje, het hoort er allemaal bij.

Spelletjes
Buitenspeelgoed
Stapelblokken
Glijbaan
Tipi tent
Speelhuisje
Poppen
Poppenhuis
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Babykleding
Krabwantjes

Zonnebril

Bodyhemdjes 6x per maat

Wintermuts

Kruippakjes 6x per maat

Winterwantjes

Pyjama’s 6x per maat

Haaraccessoires

Kledingsets 4x per maat

...

Kleedjes
Bloesjes
T-shirts
Polo’s
Hemden
Truien

Babykleding

Gilets
Rokjes

Laat je kindje stralen in zachte kruippakjes of
schattige outfits. Slapen, spelen of al kruipend
de wereld ontdekken … voor elke activiteit
kies je het juiste kruippakje, mutsje of jasje.

Broeken
Kousjes
Eerste jasje
Eerste mutsje
Parkschoentje
Eerste stapper
Zwemkledij
Zonnehoedje
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Decoratie
Opbergmanden

Geurkaars

Wanddecoratie

Aankondiging zwangerschap

Tapijt

Meter/petergeschenk

Staanlamp

...

Nachtlamp
Zeteltje
Zitzakken
Zitbank
Poef
Schommelstoel
Kapstok

Decoratie

Houten ladder
Spiegel

De decoratieve babyspullen zorgen ervoor
dat jouw interieur straalt. Werk met enkele
hoofdtinten gecombineerd met je eigen stijl en
een persoonlijke touch. Zo kom je tot een stijlvol
resultaat dat past binnen je huidige interieur.

Pluche dierenhoofd
Decobeer
Kaders
Sierkussen
Lettertrein
Spaarpot
Geurstokjes
Huisparfum
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Voor broer of zus

Voor broer of zus

Duo wandelwagen

Eetsets

Plooibuggy

XL knuffel

Kleding tem 6 jaar

Pluche dierenhoofd

Eenpersoonsbed

Poef

Bedlade

Zitzak

Stapelbed

Zetel

Bureau

Nachtlamp

Eenpersoonsmatras

Tapijt

Hoofdkussen

Opbergmand

Hoeslaken

Opbergzak

Matrasbeschermer

...

Eenpersoonsdekbed
Bedtextiel

Ook voor grote broer of zus brengt de komst van de baby grote
veranderingen met zich mee. Denk maar aan het eenpersoonsbed of een
volledig nieuwe slaapkamer. Creëer samen een nieuw plekje waar ze zich
op en top thuis kunnen voelen. Wist je dat… je bij Babycompany kleding
en schoenen voor grote broer of zus kan shoppen tot en met 6 jaar?!
Komt de eerste schooldag van jouw kleine spruit in zicht, dan begint de
zoektocht naar de perfecte boekentas. Die lekvrije drinkfles, gemakkelijke
snackdoosjes of een handige brooddoos shop je gezellig samen.

Loopfiets
Driewieler
Step
Tipi tent
Rugzakje
Boekentas
Drinkfles
Snackdoosjes
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Waarom kiezen
voor Babycompany?
Al meer dan 20 jaar zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van
geboortelijsten op maat. Vanaf de zwangerschap tot lang na de eerste
stapjes van je oogappel, helpen we je om op elk moment de beste
keuze te maken. Met een persoonlijke aanpak en een uitstekende
service, creëren we samen een verlanglijst vol leuke en kwalitatieve
babyartikelen, voor elk budget.

Van zodra het kindje geboren is zetten we de lijst open voor vrienden
en familie. De geboortelijst kan zowel in de winkel alsook online
geraadpleegd worden. Schenkers kunnen op jouw persoonlijke pagina
een cadeau kopen, foto’s bekijken of een bericht neerpennen in het
gastenboek. Alle cadeautjes en verkochte spullen worden bij voorkeur
afgehaald op afspraak. Een klein uurtje op voorhand bellen volstaat
voor ons om alles nauwkeurig klaar te zetten.

Na het afsluiten van de geboortelijst ontvang je van ons een bedankje
in de vorm van een cadeaubon ter waarde van 10% van het totaal
aangekochte bedrag van de lijst. Bovenop krijg je bij iedere aankoop
10% korting op elk artikel, tot je kindje 2 jaar is.
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Hoe verloopt het
leggen van je lijst?
•

Het samenstellen van de geboortelijst gebeurt bij voorkeur tijdens
de 5de maand van de zwangerschap.

•

Na een warme verwelkoming begeleiden we jullie doorheen onze
winkel. Per categorie komen alle artikelen aan bod. Hou rekening
met 3 uur voor het leggen van je lijst.

•

Vergeet zeker de checklist niet als extra hulpmiddel. We
beantwoorden al je vragen en geven uitgebreide informatie bij
alles wat je nodig hebt.

•

Voor het wijzigen van de artikelen op de geboortelijst heb je 10
werkdagen bedenktijd, na het leggen van je lijst. Hierna wordt
de geboortelijst als goedgekeurd beschouwd.
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Bezoek onze webshop
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THANK YOU
Babycompany - Houtskoolstraat 11, 8800 Roeselare
051 24 97 24 - info@babycompany.be - babycompany.be

