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WELKOM BIJ
DECOBOOTH

Hallo!
 

Wat leuk dat jullie aan ons denken voor het maken van een
kaartje voor jullie unieke gebeurtenis. In deze brochure geven

we een overzicht van prijzen voor verschillende soorten kaarten.
 

Zijn jullie verloofd of in blijde verwachting? Ben je op zoek naar
een uitnodiging voor een verjaardagsfeest of ga je op pensioen

en zoek je hiervoor nog een leuke uitnodiging? Dan ben je bij
Decobooth aan het juiste adres. 

Ook maken wij totaalconcepten.
Ben je nog op zoek naar een volledig geboorteconcept, naar

bedankjes voor jullie huwelijk of bedankjes voor een
communiefeest? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

 
Heb je vragen over onze producten of wens je een offerte

volledig op maat gemaakt? Ook hiervoor mag je ons contacteren. 
 

Hebje zelf een super idee maar vind je het niet terug in onze
brochure? Je mag dit ook zeker vragen! Alles is bespreekbaar en

wij staan open voor jouw ideeën! 



PRIJSLIJST
KAARTJES

Postkaart liggend of staand
15cm x 10cm - enkel

Vierkante kaart
12cm x 12cm - enkel 

Vierkante kaart
12cm x 12cm - dubbel 

Hoge of liggende kaart
11cm x 17cm - enkel

Hoge of liggende kaart
11cm x 17cm - dubbel

Hoge of liggende kaart
21cm x 10cm - enkel

114,00 euro

120,00 euro

179,00 euro

155,00 euro

185,00 euro

157,00 euro

93,00 euro

97,00 euro

152,00 euro

134,00 euro

164,00 euro

132,00 euro
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*Prijzen zijn per 100 stuks

**Prijzen zijn inclusief BTW



ONZE
PRODUCTEN

Geurstokjes: zwart of naturel.
Parfum: magnolia of rozengeur.4,95 €

PER STUK

3,99 €
PER STUK

PARFUMFLESJES - 50 ML 
Parfumflesjes zijn inclusief stokjes en geur.
Parfumflesjes zijn bestickert met de naam.

Flesje wit met gouden dop
Flesje wit met zilveren dop
Flesje wit met zwarte dop

Flesje blush met rosé dop
Flesje blush met zilveren dop
Flesje blush met zwarte dop

Flesje zwart met gouden dop
Flesje zwart met zilveren dop 

Flesje marineblauw met zilveren dop
Flesje marineblauw met zwarte dop
Flesje marineblauw met gouden dop

GEURKAARSEN
Geurkaarsen met kerkdeksel.
Geurkaarsen zijn bestickert met de naam. 

Goud - geur: jasmijn
Zilver - geur: cederhout
Roségoud - geur: rozengeur

Prijzen zijn inclusief BTW. 



4,49 €
PER STUK

4,99 €
PER STUK

ZEEPPOMPJES-  150ML 
Ronde, doorzichtige zeeppompjes incl zeep.
Zeeppompjes zijn bestickert met de naam. 

Zwarte pomp
Goudkleurige pomp
Witte pomp

Zeep babyblauw
Zeep babyroze
Zeep wit 

Prijzen zijn inclusief BTW. 

BADZOUT
Glazen potje met kurkdeksel.
Potje is bestickert met de naam.
Per 6 te bestellen. 

Groen badzout
Roos badzout

3,49 €
PER STUK

ZEEP
Met labeltag. 
Per 10 te bestellen.  

Peach: Hibiscus
Terracotta: Fresh Balm
Groen: Thee Chai
Marmer grijs: Calendula & bamboe
Lila: Lavendel
Lichtblauw: Eau de Sel 

Gegraveerd: prijs op aanvraag.



TUSSEN 1,50 €
EN 4,95 €

Blikken doos goud
Blikken doos wit
Blikken doos zwart
Proefbuis met sticker
Proefbuis met label

TUSSEN 1,40 €
EN 3,95 €

PER 10 STUKS 
Snoepwikkelzakjes
Kubusdoosjes
Rechthoekig snoeptasje
Doorzichtig rond doosje
Doorzichtig langwerpig doosje
Doorzichtig langwerpig doosje kleur
Bellenblaas wit 

6,5cm x 11cm
5cm x 5cm x 5cm
5cm x 15cm
8cm x 2cm
10cm x 2cm x 3cm
9,5cm x 3,5cm x 2cm 

Gevuld met doopsuiker/snoep naar keuze.

PER 24 STUKS

Gevuld met doopsuiker/snoep naar
keuze.

Prijzen zijn inclusief BTW. 



3,15 €
PER STUK

9,95 €

Roze lolly met gouden spikkels
Witte lolly met gouden spikkels
Groene lolly met gouden spikkels
Blauwe lolly met gouden spikkels 

LOLLY'S

Kan per stuk besteld worden.

FRUITGOMMETJES

Aqua: Ananas
Rood: Rode vruchten
Paars: Violet
Groen: Peer
Roze: Aardbei
Oranje: Sinaasappel
Geel: Citroen
Wit: Ananas
Mix

Per kilogram.

Prijzen zijn inclusief BTW. 



9,95 €

Inclusief label.
Per 60 stuks 

15,95 €

Strawberry cheesecake
Groene appel
Blackberry
Lemon
Banaan
Bosbes
Limoen

JELLYBEANS
Per kilogram

Prijzen zijn inclusief BTW. 

Roze snoepketting
Pastelblauwe snoepketting
Pastelgroene snoepketting
Witte snoepketting
Gele snoepketting

SNOEPKETTING

OVERIGE
Nutella 25gr met naam /per 15 stuks 
Pringles chips met wikkel
Spekbrochetes met naam
Hendrick's gin 30cl met naametiket 

 
/ zout of paprika / per 36 stuks                 
/ 6 witte bollen in transparante verpakking  
                / locatie / jaartal / per 10 stuks 

PRIJS
OP 

AANVRAAG



KRUIDENTHEE
Per 12 stuks
In glazen potjes met kurk deksel 

Prijzen zijn inclusief BTW. 

Tropische vruchten

Rode bes & hibiscus (ook geschikt voor kinderen) 
Ingrediënten: Hibiscusbloesem, vlierbes, rozijnen, rozenbottel, aardbei, blauwe bessen

Ingrediënten: Stukjes appel (appel, zuurmiddel, citroenzuur), gekonfijte stukjes ananas
(ananas, suiker) (20%), aroma

Zwarte bessen 
Ingrediënten: appel (appel, zuringsmiddel citroenzuur), rozijnen, wortel, rode biet, aroma,
bramen, zwarte bessen (2%)

African sun
Ingrediënten: groene rooibos, gekonfijte stukjes papaja (papaja, suiker), aroma, gekonfijte
stukjes ananas (ananas, suiker), rozenknoppen, framboos (2%), kaasjeskruidbloesem,
goudsbloembloesem, stukjes aardbei (1%), stukjes granaatappel.

Familie thee (ook geschikt voor kinderen)
Ingrediënten: Braamblad, frambozenblad, Erika kruid, bosbesblad, pepermuntblad,
hysopkruid, zonnebloemblad, kaasjeskruid blauw.

Elderflower ginger
Ingrediënten: groene rooibos, vlierbessen, vlierbesbloemen, kardemom, tulsi kruiden, kaneel,
gember, gemalen peper en kaasjeskruid.

3,95 €

3,95 €

4,95 €

3,15 €

2,15 €

3,95 €



Peach
Kanariegeel
Pastelgeel
Gifgroen
Eucalypthus
Grijs
Koper briljant
Goud retro

CHOCOLADE CONFETTI

Babyroze
Wit
Goudbriljant

Blauw
Marineblauw
Eucalypthus

Grijs
Koper
Oudroze

Per kilogram.

14,75 €

13,75 €

DOOPSUIKER

Blauw
Aqua
Marineblauw
Petrol
Turquoise
Babyroze
Oudroze
Grijs

Roze metallic
Fuschia
Rood
Wit
Zwart
Oranje
Champagne
Goud briljant

Per kilogram.

Prijzen zijn inclusief BTW. 


