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Prijs: € 4,25/20 labels,
genoeg voor 10 paar
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We hebben transparante schoenlabels om over je plaklabels te plakken
en deze te beschermen tegen vuil en vocht. Zo tover je onze plaklabels
om in schoenlabels en heb je geen apart ontwerp meer nodig!
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Een blije tassenhanger in vrolijke kleuren. Gebruik een plaklabel van je
kindje op de achterkant. Handig aan luier-, school- of sporttas, want
deze tassenhangers zijn onverwoestbaar. In zes vrolijke kleuren en twee
glow in the dark-varianten.
Prijs € 2,25/2,50

Raak je kindje niet meer kwijt tijdens bezoekjes aan een druk strand,
pretpark of vakantie…
Onze labels merken al 6 jaar de spullen. Sinds kort bieden we ook
verschillende items aan om ook je kinderen niet meer kwijt te raken.
Kijk op onze website voor meer informatie. Voor de veiligheid, je kunt
immers nooit voorzichtig genoeg zijn?

Nieuw! Je eigen vorm label kiezen. Kies bijvoorbeeld een
hart, een prinses, een stoere auto of een piratenvlag.
Kijk op www.goedgemerkt.nl voor meer informatie.
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100% kwaliteitsgarantie:
Niet goed? Geld terug!
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Genoemde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten. Door het drukprocédé
kunnen de kleuren van de labels in deze brochure een percentage afwijken van de werkelijke
kleur. Druk- en zetfouten voorbehouden. Intellectueel eigendom & copyright Goedgemerkt©

Goedgemerkt = nooit meer iets kwijt!
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Maak je keuze uit 1 of 2 regels tekst. Bedrukking in zwart, rood of
blauw en keuze uit verschillende lettertypes. Deze instrijklabels zijn
weer gemakkelijk te verwijderen. Zie het ﬁlmpje op onze site!
goedgemerkt
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- Natuurlijk wasmachine en droger veilig,
- Kies uit verschillende lettertypes en merkjes,
- Onze instrijklabels zijn weer te verwijderen bij doorgeven van de
kleding.
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Online kunnen ze samen met jou hun eigen label maken op onze site.
Ze kunnen hun eigen merkje, kleur assortiment en label kiezen en één
van onze 6 lettertypes.
Door spaties centreer je de tekst op het label, je kunt ook verschillende
tekstgroottes maken.

Verkrijgbaar in Roze of Blauwe tekstopdruk of met witte tekst op
blauwe of roze ondergrond en keuze uit 3 lettertypes.
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Zoek je nog een cadeautje?
Kinderen vinden het leuk om hun eigen labels te maken.
Ze zijn gek op labels met hun eigen naam én eigen ontwerp!
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SLIM!

Slimme moeders p(l)akken de KledingLabels.
Onze PlakgemakTM Kledingstickers blijven gegarandeerd zitten op de
wasvoorschriftetiketten in kleding.
Ze zijn uitvoerig getest. Geloof het of niet... nooit meer instrijken of
innaaien! Sticker loshalen, opplakken en klaar is Kees. Handig, he?
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Phoebe Vermaas

Als Cadeautje?

Formaat: 8 x 2 cm.
Prijs € 13,95/50 ex.

Geen poespas, met 1 of 2 regels tekst.

Formaat: 5 x 1 cm
Prijs vanaf € 9,95/50 ex.
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Formaat: 5 x 2 cm.
Prijs € 12,95/50 ex.

Formaat: 5 x 1,5 cm. Prijs vanaf € 8,95/30 ex.

Alle formaten van onze Goedgemerkt plaklabels zijn nu ook te bestellen
als transparante labels. Een bescheiden en effectieve manier om je
zaken te ordenen.
Prijs € 6,95/30 ex. minilabels
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Formaat: 7 x 3 cm
Prijs vanaf € 13,95/40 ex.
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- Ze zijn geweldig, want ze blijven zitten… zelfs in de vaatwasser en
de magnetron,
- Je kunt onze naamstickers zelf online ontwerpen met de Goedgemerkt labelontwerper,
- Wat je ziet op onze website is hoe je het thuisgestuurd krijgt, geen
verrassingen achteraf,
- Gebruik verschillende lettertypes, groottes en posities,
- Keuze uit verschillende merkjes, zo kunnen kinderen die nog niet
kunnen lezen zelf hun spulletjes herkennen,
- Kies uit verschillende formaten en kleuren; onze kleuren zijn assorti,
- Bij Goedgemerkt kun je jouw eigen labels samenstellen dus wat het
beste bij jouw situatie en gezin past!
Kleurasssortimenten:
Lettertypes:

Je krijgt maar liefst 5 regels tekst. Verzin je eigen label, leef je uit
en ontwerp het lekker zelf online. Ook te gebruiken als verhuis- of
adressticker.
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Formaat: 3 x 1,2 cm
Prijs vanaf € 6,95/18 ex.

