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De Tinklebell-geboortelijst
bestaat uit twee delen:

Baby’s basislijst
Dit zijn alle artikelen die je zéker wilt. Wij bestellen deze op voorhand, zodat
ze klaar staan bij de geboorte van uw kindje. Bij het afsluiten van de lijst ben je
verplicht de eventueel overblijvende artikelen zelf aan te kopen.

Baby’s geschenklijst
Deze lijst omvat alle artikelen die je graag cadeau zou willen. Let wel op: de
artikelen die op deze lijst staan zijn niet allemaal voorradig. Ze worden pas
besteld als ze gekozen worden. Hierbij dien je rekening te houden met een
besteltijd van een paar weken. Bij het afsluiten van de lijst geldt geen aankoopverplichting op de overblijvende artikelen.

Bij Tinklebell zit je goed!
Wij bieden kwaliteit, originaliteit en een klantgerichte service.
Want klant, hoe groot of klein, is koning!

Online geboortelijst
Een geboortelijst online plaatsen kan ook! Vermeld een link
naar onze website, www.tinklebell.be, op je geboortekaartje
zodat familie en vrienden een geschenk kunnen kiezen waar
en wanneer ze dat wensen.

Telefonisch bestellen
Je kan bij ons ook telefonisch bestellen via het nummer
09 377 59 79 en per overschrijving betalen. De artikelen
worden overhandigd van zodra wij de betaling hebben
ontvangen.

Openingsuren
dinsdag - zaterdag		
10u - 12u30
13u30 - 18u00
Gesloten op maandag, zondag en feestdagen
Stationstraat 22 /// 9900 Eeklo

Tinklebell: speelse kwaliteit voor jou en je baby
Tinklebell staat voor kwalititeit, originaliteit en een gepersonaliseerde service. Wij
zijn zeer goed op de hoogte van de laatste evoluties en trends op vlak van design,
technologie, comfort en veiligheid. Dat maakt dat we je goed kunnen begeleiden om de
meest aangepaste keuzes te maken voor jouw en je toekomstige baby.

Jouw geboortelijst
stap voor stap
STAP 1
We raden je aan om rond de zesde
maand van de zwangerschap de
geboortelijst samen te stellen. Moet
je bevallen in juli of augustus, dan
kom je best nog een maandje vroeger
langs, rond de vijfde maand van de
zwangerschap.

STAP 2
Kom langs in onze babyboetiek en je krijgt van ons alle
informatie mee (geboortelijst, folders,...). Zo kan je
rustig thuis een keuze maken.
Wanneer je alles grondig bekeken hebt, maken we een
afspraak in de winkel zodat we samen een aangepaste
en gepersonaliseerde lijst kunnen samenstellen.
Reken erop dat een geboortelijst samenstellen toch
een tweetal uurtjes in beslag neemt. Graag vooraf
telefonisch een afspraak maken of even langskomen
in de winkel. We kiezen dan samen een moment uit
dat het beste past.

STAP 3
Het afsluiten van de geboortelijst gebeurt
ongeveer 3 maanden na de geboorte. Je koopt
dan de eventuele overgebleven artikelen uit de
basislijst aan. Voor de geschenklijst is er geen
aankoopverplichting.
Je krijgt op dat ogenblik een aankoopbon ter
waarde van 12% van het aangekochte bedrag.
Deze aankoopbon is één jaar geldig.

TIP!
Bij Tinklebell heb je niet alleen
een ruime keuze uit de beste babyartikelen,
wij hebben ook prachtige waardebonnen
om cadeau te geven of te krijgen!
Krijg je een waardebon van iemand,
kan je zelf iets komen uitzoeken
voor je kindje. Je hoeft de bon niet
meteen uit te geven want deze
blijft één jaar geldig.
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