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IN BLIJDE VERWACHTING?

Leg dan je geboortelijst in één van onze vijf Supra Bazar-winkelpunten aan! Wij helpen je graag met je 
geboortelijst en beschikken over een heel uitgebreide collectie babyartikelen: van kledij en babykamers tot 
wandelwagens, parken, speeltjes, autostoelen en zo veel meer. Bij ons vind je werkelijk alles!

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:

Je komt langs in een Supra Bazar naar keuze en ontvangt bij de babyafdeling een “checklist” met de nodige 
artikelen voor een eerste baby. Hierop zijn nog geen merken vermeld. Je maakt daarna zelf een selectie in 
de winkel uit ons uitgebreid assortiment babyspullen, met of zonder hulp van onze ervaren winkelbedienden.

Leg je liever je geboortelijst aan zonder langs te komen in onze winkels? Dat kan snel en gemakkelijk. Stuur 
een mailtje naar geboortelijsten@suprabazar.be en we sturen meteen alle nodige info en voorwaarden naar 
je door. Daarna kan je in alle rust je selectie maken, door een kijkje te nemen bij de babyafdeling op onze 
webshop www.sb.be. Stuur je selectie door, en je lijst wordt aangemaakt en staat meteen online!

Artikelen die niet of onvoldoende op voorraad zijn, kunnen in de meeste gevallen besteld worden bij onze 
leveranciers. Hierbij moet je rekening houden met een leveringstermijn. Voor bepaalde merken is dit zes tot 
acht weken. Daarom is het belangrijk om tijdig je geboortelijst aan te leggen!

Familie en vrienden kunnen langskomen in de winkel om de geboortelijst in te kijken. De lijst is ook online te 
consulteren via www.sb.be. De online lijst is steeds up-to-date en beschikbaar voor zowel de ouders, als voor 
vrienden en familie die op deze manier ook op afstand een cadeautje kunnen aankopen.

GEBOORTEKAARTJES ONTWERPEN

Wist je dat alles bij Supra Bazar personaliseerbaar is? We bieden een grote reeks aan kaartjes en geschenkjes 
in uiteenlopende thema’s, te combineren volgens jouw smaak. En als je niks leuks vindt? 
Dan kun je jouw geboortekaartje helemaal zelf ontwerpen (grote keuze aan verschillende formaten, 
lettertypes, figuurtjes en kleuren). Ook geschenkjes kan je personaliseren met allerlei soorten leuke stickers of 
met broderie. 

GOED OM WETEN!

In Gullegem, Lievegem en Tielt hebben we de ruimste keuze, terwijl in Hulste en Harelbeke het assortiment 
eerder beperkt is. Daarom kan je bijvoorbeeld eerst in Gullegem je keuze komen maken. De gekozen artikelen 
worden dan in Hulste of Harelbeke op je geboortelijst gezet.

We beschikken over speciale geboortelijstkaartjes om bij de geboortekaartjes te stoppen. 
Vraag dus op voorhand het gewenste aantal kaartjes.

Bij de online geboortelijst hoort een mini-website die je kan personaliseren. 
Je kan er zelf een e-geboortekaartje maken. Ook de eerste foto’s van je pasgeboren baby zijn eenvoudig 
online te plaatsen.
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Inspiratie voor de geboortelijst kan je opdoen op onze website www.sb.be. 
Je vindt er onze uitgebreide babycollectie terug in een mooie en overzichtelijke omgeving.

DE LIJST AFSLUITEN

Zijn bepaalde artikelen van je lijstje niet gekozen? Geen probleem, want er geldt geen aankoopverplichting voor 
de resterende artikelen bij het afsluiten van je lijst, met uitzondering van speciaal bestelde of gepersonaliseerde1 
artikelen en kledij. 

Bij het afsluiten van de geboortelijst krijgt je baby van ons nog een leuk geschenkje en krijgen de ouders een 
waardebon van 10% op het totale bedrag van de verkochte artikelen2. 
Dus hoe meer aangekocht, hoe groter de waardebon. 
De cheque kan op ons volledig assortiment gebruikt worden.

1  gepersonalieerde artikelen: geboortekaartjes, naamstickers, artikelen met broderie

2 behalve op promoties, doopsuikers, luiers, consoles, tablets, iPod’s, GSM’s & geschenkbonnen.

NIEUW: DE SUPRABABYKAART

Bij aanleg van een geboortelijst ontvang je met je persoonlijke SupraBabyKaart 20% directe korting op alle 
baby- en kinderkledij gedurende 1 jaar. De korting is geldig vanaf de geboortedatum en ook broer en/of zus 
profiteren mee!

Extra comfort en tijdswinst: dankzij je digitale SupraBabyKaart kan je een jaar lang al je aankopen in het 
bureel afrekenen. Zo hoef je met je baby niet meer aan te schuiven aan de kassa.

De SupraBabyKaart is strikt persoonlijk en geldt niet in combinatie met de SupraKaart, solden, of andere 
promoties. Voor het gebruik dien je de app Stocard te downloaden op je smartphone.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij om ons de naam en de geboortedatum van jullie kindje zo snel 
mogelijk door te mailen of bellen. 

EEN LAATSTE TIP...

Plaats geschenkbonnen op je lijst. Daarmee kunnen duurdere artikelen -die vaak overblijven- alsnog worden 
aangekocht. Je kan het bedrag zelf bepalen of de schenker laten beslissen. 
Geschenkbonnen mogen ook worden gebruikt in onze andere afdelingen!

@

NOG VRAGEN?

Dan kan je steeds bij ons terecht. 
Alvast veel geluk gewenst met de zwangerschap en de baby!

           geboortelijsten@suprabazar.be


