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Je hebt een winkel en hebt interesse om daar ninamaakt-kaarten te verkopen, wat leuk! In 
dit document lees je daarover de praktische info. Voor een volledig overzicht van het assorti-
ment verwijs ik je graag door naar in mijn webshop. (Let op: de kalender die je daar ziet is niet 
beschikbaar voor wederverkoop!)

Je mag je bestelling doorgeven via het bestelformulier op mijn website of via de mail. Of vul je 
winkelmandje in de webshop en mail me daarvan een screenshot. Net wat je fijn vindt. Zodra 
je order onderweg is, ontvang je de factuur per mail.

Mocht je nog vragen hebben, laat het dan weten! 
Ik zie je bestelling graag tegemoet :-)



g r o t e  k a a r t e n 

15 x 21 cm (A5) of 15 x 15 cm 
wordt geleverd met envelop 

gedrukt op 3OO grams Biotop papier
inkoopprijs € 1,24 per stuk

adviesverkoopprijs € 3,00 per stuk

a n s i c h t k a a r t e n

1O,5 x 14,8 cm (A6) 
gedrukt op 3OO grams Biotop papier
inkoopprijs € O,75 per stuk
adviesverkoopprijs € 1,75 per stuk

A4-posters

21 x 29,7 cm (A4) 
gedrukt op 250 grams Biotop papier

inkoopprijs € 4,25 per stuk
adviesverkoopprijs €9,25 per stuk

De minimale afname is vijftig items. 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.  

Voel je vrij om af te wijken van de adviesverkoopprijs, mits je voor een hogere prijs wilt gaan. 
Bij afname vanaf honderd items betaal je geen verzendkosten (binnen Nederland).



a n s i c h t k a a r t e n

1. Duizend miljoen lief
2. Jij verdient een bloemetje
3. Jij bent mijn lievelings
4. Schatje patatje
5. Hiep hiep 
6. Roze is het antwoord op alles
7. Slokje voor slokje
8. Hoera!
9. Time to shine 
10. Ik wens je lichtjes
I1. wish you lights
12. Daar moet op gedronken worden
13. Een nieuw begin
 

14. Oh je bent zo knap
15. Feestbeest
16. Party animal 
17. Kleine avonturen
18. Tiny adventures
19. Wat een wonder 
20. Vandaag wil ik jou vieren
21. Je gaat als een raketje
22. Keep going, keep growing
23. Als het even tegenzit
24. When things are tough 
25. Ieniemini wondermooi
26. Be kind to yourself
27. Wees gerust  
28. Wees gerust (gedichtje)

29. Stuur je zorgen mee met de zee  
20. Send your worries off to the sea
31. Even stil (klaproos)
32. Even stil (besjes)
33. Be still 
34. Leef licht
35. Dein mee
36. Thuis!
37. Home!
38. Laat je maar omringen
39. Je bent er
40. Hier en nu, even stil
41. Fonkel mee



g r o t e  k a a r t e n 

1. Vul je hart met zonnestralen - A5 
2. Fill your heart with sunbeams - A5 
3. Goed zoals het is - A5 
4. Vandaag leef ik vandaag - A5 
5. Ik weet het ook niet - A5
6. Tijd voor thee - A5
7. Laat je hart liedjes zingen - vierkant

A4-posters

1. Keep going, keep growing
2. Je bent er
3. Dein mee



n i n a m a a k t

nina@ninamaakt.nl 
www.ninamaakt.nl

www.facebook.com/ninamaakt
www.instagram.com/ninamaakt


