


Je geboortelijst bij Verthus, Je geboortelijst bij Verthus, 
alleen maar voordelen!alleen maar voordelen!

Een waardebon ter waarde van 10% 
van het totale bedrag van je l ijst 

Een persoonlijk onl ine en 
offl ine platform

Professioneel en persoonlijk advies 

Elke dag open

Ruim assortiment met gekende 
merken 

Een leuk geschenkje bij het 
aanleggen van je geboortel ijst

Speelgoed voor grote broer of 
zus mag ook op het l ijstje 

Thuislevering mogelijk

Een geboortelijst

aanleggen kan al

vanaf €500!
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Hoe gaat het in z’n werk?
1 Proficiat, een baby 

Bij ons krijg je persoonlijk en professioneel advies bij het leggen van je geboortelijst. Je bent geen nummer 
en we helpen je stap voor stap op weg, we adviseren je waar nodig.

We hebben een ruim aanbod: babykledij, alles voor de slaap- en badkamer van de baby, alles voor in de 
wagen en op stap, de voeding, verzorging en de veiligheid van de baby. 

Naast het aanbod  beschikbaar in onze winkel én onze website (verthusbaby.be), kunnen we ook bij alle 
beschikbare merken de producten van jullie keuze bestellen. 

Kom vrijbl ijvend langs 

om een kijkje te nemen! 

Online geboortelijst

Je kan je geboortelijst online aanmaken en  aanpassen, waar en wanneer je wil

Artikelen die je dringend nodig hebt na de geboorte? Deze kun je als 
voorkeursartikel plaatsen 

Geef familie en vrienden toegang tot je geboortelijst met je zelfgekozen code of 
QR-code

Wist je dat?
1. Wij zorgen ook voor de kaartjes om bij het geboortekaartje te steken.

2. Wat niet verkocht is, hoef je niet aan te kopen. Tenzij het gaat over babykleertjes, soldenartikelen 
en  babyspullen die we speciaal voor jou bestelden. 

Ontdek de voordelen van onze vernieuwde online geboortelijsten. Vanaf nu kan je zelf je geboorte-
lijst aanmaken van bij je thuis. Surf naar verthusbaby.be en volg de stappen.  

Indien nodig kan je bepaalde artikelen op je lijst verbergen



2 Hoera! Je baby is geboren!

3 Geboortelijst afsluiten

Een cadeautje online kopen?
Familie en vrienden kunnen online (via verthusbaby.be) een cadeautje kopen. Ze loggen in met de 
naam van jullie kindje en jullie zelfgekozen code. Of bezorg hen de QR-code van jullie lijstje!

Online zijn er twee mogelijkheden: 
1) familie en vrienden reserveren een geschenk online: ze betalen ter plaatse en halen het zelf op
2) familie en vrienden betalen online: de ouders halen het op in de winkel 

Een cadeautje in de winkel kopen?
Alle artikelen van jullie lijstje kunnen ook in onze fysieke winkel in Kortemark aangekocht worden. We 
zetten alle geboortelijsten uit op onze baby-afdeling. Dit geeft een compleet overzicht voor jullie familie 
en vrienden. Ook in de winkel kan men kiezen of ze het geschenkje meenemen of laten liggen voor de 
ouders. 

Laat het ons weten! 
op het nummer 051/ 650 166

via mail baby@verthus.be

Dan plaatsen we je l ijst online!

Je krijgt bij het afsluiten een waardebon van 
10% op het totaal aangekochte bedrag van 

je geboortelijst*.

Een leuk extraatje en handig in huis met 
een baby. De waardebon is 1 jaar geldig op 

het volledige assortiment in 
ons winkelcentrum. 

10%

De geboortelijst blijft tot 2 maanden na de bevalling in de winkel liggen of tot na de eventuele babyborrel 
of het doopfeest. Wat niet verkocht is, hoef je niet aan te kopen behalve babykleertjes, soldenartikelen 
en babyspulletjes die we speciaal voor jou bestelden. 

of
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* Niet op soldenartikelen

Geboortelijst afsluiten3



Tips & tricks
Hoe bereid je jezelf voor op het 
leggen van een geboortel ijst?

Wij hebben voor jou een checklist samengesteld om het je gemakkelijk te maken en zo een 
overzicht te krijgen van wat je baby allemaal nodig heeft. 

Je kan dit rustig overlopen en de nodige artikelen aanduiden. Advies nodig? We helpen je 
graag verder. Je definitieve lijst kan je in de winkel of online aanleggen.

Een kleur, maat of merk niet op voorraad of vind je het niet terug in de winkel? Vraag dit 
gerust even aan ons. Bij ons kan je bijna alles bijbestellen. 

Enkele tips

Op stap

Denk na over hoe en waar je je wandelwagen het meest zal gebruiken. Woon je in 
de stad? Gaan jullie vaak wandelen aan zee of in het bos? Hou ook rekening met 
de grootte van je autokoffer en met hoe groot je zelf bent. 

1)

2) Zorg dat je het plaatsen van de draagbare autostoel reeds onder de knie hebt, 
zodat je na de geboorte zorgeloos en veilig op weg kan gaan. 

Wees voorzichtig met tweedehands autostoelen. Je bent nooit 100% zeker of een 
tweeedehands autostoeltje veilig is. Is het zitje niet beschadigd door een ongeluk? 
Is het wel volledig? Het is niet altijd zichtbaar aan de autostoel wanneer er een 
ongeval mee gebeurd is. 

3)

Thuis 

Koop geen grote hoeveelheden op voorhand van bijvoorbeeld kleertjes, 
fopspenen en flesjes. Kijk eerst wat je baby verkiest. Zo voorkom je onnodige 
aankopen. 

1)

2) Hou er rekening mee dat je wat vroeger kan bevallen. Zorg ervoor dat je daarom 4 
weken op voorhand de babykamer hebt klaargemaakt en de eerste babyspulletjes 
hebt klaargelegd. Ook je koffer voor de materniteit maak je best dan al klaar. 

We wensen je alvast een vlotte zwangerschap en bevalling toe!
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Checklist voor je eerste kindje
Voor de mama’s 

Must-haves
AanbevolenAanbevolen
aantalaantal

Aantal

Borstvoedingsbeha 2

Borstvoedingskussen 1

Borstcompressen 1 doos

Nice to have
Aanbevolen
aantal

Aantal

Zwangerschapsslips 7

Zwangerschaps-
steunband

1

Zwangerschaps-
belletje

1

Verzorgings-
producten

Op stap

Must-haves
Aanbevolen

aantal
Aantal

Wandelwagen 1

Draagmand 1

Regenhoes 1

Plooibuggy 1

Verzorgingstas 1

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Draagdoek/draag-
zak

1

Parasol 1

Fietsstoel 1

Fietskar 1

Fietshelm 1

Vraag een 

medewerkster 

om extra info
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In de auto 
Must-haves

Aanbevolen
aantal

Aantal

Draagbare autostoel 1

Autostoel groep 1 1

Autostoel groep 2/3 1

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Basis voor Maxi-Cosi 1

Zetelbeschermer 1

Autospiegel 1

Autospeelgoed 1

Zonnescherm 1

Veil igheid  
Must-haves

Aanbevolen
aantal

Aantal

Babyfoon 1

Deur- of traphekje Naar keuze

Hoekbeschermers Naar keuze

Zonnehoedje of - 
petje

1

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

UV-werende tent 1

Zwemvest 1

Zonnebril 1

Veiligheidsgrendels Naar keuze

Kies de juiste maat

Groep Gewicht Lengte

Groep 1
Groep1/2/3
Groep 2/3

9-18 kg

9-36 kg

15-36 kg 105 - 135/150 cm

80 - 105 cm
80 - 135/150 cm
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Groep 0+ tot 13 kg 45-75 cm
Groep 0+/1 tot 18.5 kg 45-105 cm



Must-haves
Aanbevolen

aantal
Aantal

Park/Wieg 1

Matras 1

Matrasbeschermer 2

Hoeslaken 2

Lakenset 2

Deken 2

Parklegger 1

Bed 1

Matras 1

Matrasbeschermer 3

Hoeslaken 3

Lakenset 2 à 3

Deken 2

Slaapzak 2 per maat

Knuffel 2 à 3

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Parkomrander 1

Hemel 1

Hemelstang 1

Kleerkast 1

Commode + 
verlengstuk

1

Speciaal ligkussen 1 à 2

Bedblocks 1

Dekbed bed 1

Nachtlampje 1

Matrasje op maat

nodig? Wij zorgen ervoor! 
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Must-haves
Aanbevolen

aantal
Aantal

Luier- of wastafel 1

Waskussen 1 à 2

Hoes voor 
waskussen

3

Badje 1

Badthermometer 1

Badsteun (ruglig) 1

Koortsthermometer 1

Tetradoeken 7

Tetra washandjes 4

Badcape 2

Kam en borstel 1

Manicureset 1

Oorstokjes 1 doos

Neuspeertje 1

Tandenverzorgings-
set

1

Vochtige doekjes 3 pakken

Verzorgings-
producten

1

Luiers Verschillende 
maten

WC-potje 1

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Luieremmer 1

Vulling voor luie-
remmer

1 doos

Luchtbevochtiger 1

Opstapje 1

Wc-verkleiner 1

Badring 1

Badspeelgoed 1

Opbergmanden 1 à 2

Anti-slipmat 1

Doekjeshouder 1 à 2
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Eten en drinken

Must-haves
Aanbevolen

aantal
Aantal

Eetstoel 1

Verkleinkussen voor 
een eetstoel

1

Zuigflessen 125 ml 2

Zuigflessen 260 ml 4

Zuigflessen 330 ml 4

Flessenborstel 1

Sterilisator 1

Droogrek voor 
zuigflessen

1

Bordje/kommetje 2

Bestek/lepel 2

Bewaarpotjes 6

Oefenbeker 1

Antilekbeker 2

Slabbetjes 6 à 8

Fopspeen 2

Stoomkoker/mixer 1

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Borstvoedingsdoek 1

Borstkolf 1

Bewaarbekers 
moedermelk

6

Tepelbeschermers 1

Mixer voor 
flesvoeding

1

Doseerdoos 
poedermelk

1 à 2

Bijtring 2

Flessenverwarmer 1

Fopspeenketting 2
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Kleertjes

Must-haves
Aanbevolen

aantal
Aantal

Overslagbody’s 6 (per maat)

Pasgeboren mutsje 2

Antikrabwantjes 1 paar

Pyjama 6 (per maat)

Kruippakjes 6 à 8 (per 
maat)

Broekjes/kleedjes 4

T-shirts 4

Kousjes 6

Schoentjes 2

Jasje 1 à 2

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Zwemkledij 1 à 2

Leeftijd Maat
Prematuur 44-46
0 maand 50
1 maand 56

3 maanden 62
6 maanden 68
9 maanden 74

12 maanden 80
18 maanden 86
24 maanden 92

Maattabel
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Spelen
Must-haves

Aanbevolen
aantal

Aantal

Speeltapijt 1

Relax 1

Mobiel 1

Speelgoed 3 à 5

Nice to have
Aanbevolen

aantal
Aantal

Loop-, duwwagentje 1

Zeteltje 1

Schommelpaard 1

Speelgoedbox 1 à 2

Swing 1

Cadeau, deco en opbergen
Nice to have

Aanbevolen
aantal

Aantal

Babydagboek 1

Fotoboek 1 à 2

Gipsafdruk handje/
voetje

1

Parfum voor de 
baby

1 à 2

Opbergmanden 1 à 2

Nog iets toevoegen? 



Checklist voor je tweede kindje
Voor het 2e kindje

Aanbevolen
aantal

Aantal

Babybed 1

Matras 1

Draagdoek/draagzak 1

Grotere 
verzorgingstas 1

Babyfoon of extra 
unit 1

Nieuwe spenen Naar keuze

Aanbevolen
aantal

Aantal

Meerijplankje 1

Handvat voor 
wandelwagen

1

Autostoel groep 
1/2/3

1

Bedafsluiting 1 à 2

Opstapje 1

Voor grote broer of zus

Voor beide kindjes
Aanbevolen

aantal
Aantal

Fietskar 1

Duowandelwagen 1

Kledij Naar keuze

Slabben 6
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Baby op komst!
Wat neem je mee naar de materniteit?

Voor de bevalling:
Gemakkelijke T-shirt

Gemakkelijke pyjama

Warme sokken

Borstvoedingskussen

Snacks

Voor de baby:
Slabbetjes

Body’s maat 50

Pyjama’s maat 50

Pasgeboren mutsje

Antikrabwantjes

Fopspeen

Doudou knuffel

Maxi-Cosi

Voor jezelf:
Pyjama/
nachtkleed
Pantoffels 

Ondergoed

Handdoeken +
washandjes

Zakdoeken

GSM + oplader

Kamerjas

Toiletgerief

Voor de formaliteiten:
Identiteitskaart

Bloedgroepkaart

Moederboekje

Trouwboekje
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Starterset flessen

Verse kledij voor papa

Erkenning papa

Infobrochure 
ziekenhuis
Documenten 
ziekenfonds

Dekentje

Gemakkelijke kledij om
naar huis te gaan

Kaart hospitalisatie-
verzekering



Onze merken
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