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*Geboortekistje (34cm x 24cm x 14 cm)     € 44,95 

*Speelgoedkist (80cm x 44cm x 50cm) 

-alleen deksel beschilderd (rest van de kist is wit)    € 119,95 

-meerdere kanten beschilderd of kist in een andere kleur  

      (extra kosten)  prijs in overleg 

*Geboortekist (bolle of platte deksel, 50cm x 35cm x 25cm)  € 89,95 

*Schatkist extra groot (74cm x 45cm x 53cm)       

-alleen deksel beschilderd (rest van de kist is wit)    € 149,95 

-meerdere kanten beschilderd of kist in andere kleur 

      (extra kosten)  prijs in overleg 

*Schatkist groot (63cm x 45cm x 34cm) 

-alleen deksel beschilderd (rest van de kist is wit)    € 139,95 

-meerdere kanten beschilderd of kist in andere kleur 

      (extra kosten)  prijs in overleg 

*Kinderstoeltje (rechte of bolle rugleuning)     € 69,95 

*Tafeltje (klein)         € 69,95 

*Tafel (in meerdere maten verkrijgbaar)    prijs in overleg 

*Setje Tafel/ 1 stoeltje        € 135,00 

*Setje Tafel/ 2 stoeltjes        € 200,00 

*Poppenwagen met kap incl. dekentje     € 89,95 

*Poppenwagen zonder kap incl. dekentje     € 74,95 

*Poppenbedje met of zonder spijlen incl. dekentje    € 69,95 



*Bolderkarretje         € 79,95 

*Hobbelpaardje         € 64,95 

*Brandweerauto/karretje       € 79,95 

*Klepbankje klein         € 159,95 

*Klepbankje ( in meerdere maten verkrijgbaar)   prijs in overleg 

*Krukje rond         € 44,95 

*Krukje vierkant         € 39,95 

*Schommelstoel klein        € 69,95 

*Schommelstoel groot        € 79,95 

*Groeimeter          € 49,95 

*Houten fototoestel (gepersonaliseerd, 12cm x 7cm x 4,5cm)  € 29,95 

*Vogelhuisje (30cm hoog)       € 39,95 

*Vogelhuisje met hartje        € 29,95 

*Kapstokje met of zonder uitgezaagd hartje     € 29,95 

*Kapstokje naam ( 3 letters)       € 24,95 

*Kapstokje naam ( 4 letters)       € 26,95 

*Kapstokje naam ( 5 letters)       € 29,95 

*Kapstokje naam ( 6 letters)       € 34,95 

*Sieradenkistje          € 34,95 

*Deurhanger          € 14,95 

*Houten letters (prijs per letter) 

-Letters 10 cm         € 5,50 

-Letters 15 cm         € 5,75 

-Letters 20 cm         € 5,95 



-Letters 30 cm          € 6,50 

*Canvasdoek beschilderd     maat en prijs in overleg 

 

Verzendkosten € 7,25/€ 13,50       

 

 

 

 

 


