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Meer over Geboortegift

De grootste leverancier van Luiercadeaus in 

Nederland, voor de particuliere en zakelijke markt! 

Doordat wij enkel met de beste merken werken, 

kunnen wij u onze hoge kwaliteit beloven! Welkom 

bij Geboortegift.nl, het adres voor de beste 

geboortecadeaus.

Wij maken gepersonaliseerde geboortecadeaus die 

zeer bruikbaar zijn en tevens erg leuk zijn om te weg 

te geven.

Wij zijn niet “een van de vele” webwinkels, maar 

specifiek gericht op jouw wensen. Onze creaties zijn 

op maat gemaakt voor de klant, die specifiek heeft 

aangegeven wat de wensen zijn, en daar ligt ook 

onze sleutel. Wij vinden het erg leuk om je verhaal 

te horen en daar een mooi geboortepakket voor te 

maken…

Tip: Met name onze luiertaarten en geboortekoffers 

zijn zéér populair!

Geboortegift.nl de 
grootste leverancier 
van luiercadeaus in 
Nederland!

42,95

GP Formule 1 raceauto 

Luiertaart Blauw

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

42,95

Vliegtuig Luiertaart 

Roze

36,95

Caribbean Luiertaart 

Blauw

42,95

Tropical Difrax 

Luiertaart Roze

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

Leuke baby cadeaus om te 
geven

En jij wil natuurlijk de kleine bewonderen. Wanneer 

je op kraambezoek gaat is het wel leuk om een 

geboortecadeau mee te nemen. Bekijk onderstaand 

onze 6 meest populaire producten of neem een 

kijkje in ons volledige baby cadeau overzicht. Het 

origineelste en leukste kraamcadeau vind je bij 

Geboortegift.   

Bekijk alle baby cadeau’s

Er is een wondertje 
geboren!
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Gepersonaliseerd 
geboortecadeau kopen?

Blader door onze populaire 
categoriën !!

Gepersonaliseerd en keuze uit 100+ 

luiertaarten. Wij hebben het grootste 

luiertaart assortiment van Nederland.

Luiertaarten

Super gave geboortekoffers. Stel er zelf 

eentje samen. Voor jezelf of voor 

iemand anders. Volledig 

gepersonaliseerd!

Geboortekoffers

Waar ben je naar op zoek?

 Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis! 

1
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Er is een wondertje geboren en jij wilt natuurlijk de kleine bewonderen. Wanneer je 

op kraambezoek gaat is het natuurlijk wel leuk om een geboortecadeau mee te 

nemen. Alleen wat kies je dan tussen alle en vele verschillende opties? Je wilt 

natuurlijk een origineel geboortecadeau, maar ook een cadeau dat handig is om te 

hebben. Bij ons vind je diverse gepersonaliseerde geboortecadeaus. Nieuwsgierig? 

Bekijk onderstaand onze populairste producten of neem een kijkje in ons baby 

cadeau overzicht. Het origineelste en leukste kraamcadeau vind je op 

Geboortegift.nl

Bekijk alle baby cadeau’s

Er is een wondertje geboren!
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Leuke baby cadeaus om te geven

De grootste leverancier van Luiercadeaus in Nederland, 

voor de particuliere en zakelijke markt! Doordat wij enkel 

met de beste merken werken, kunnen wij u onze hoge 

kwaliteit beloven! Welkom bij Geboortegift.nl, het adres 

voor de beste geboortecadeaus.

Wij maken gepersonaliseerde geboortecadeaus die zeer 

bruikbaar zijn en tevens erg leuk zijn om te weg te geven.

Wij zijn niet “een van de vele” webwinkels, maar specifiek 

gericht op jouw wensen. Onze creaties zijn op maat gemaakt 

voor de klant, die specifiek heeft aangegeven wat de wensen 

zijn, en daar ligt ook onze sleutel. Wij vinden het erg leuk om 

je verhaal te horen en daar een mooi geboortepakket voor 

te maken…

Tip: Met name onze luiertaarten en geboortekoffers zijn 

zéér populair!

Bekijk alle baby cadeau’s

Geboortegift.nl de grootste leverancier van 
luiercadeaus in Nederland! Je wilt iets geven dat origineel, maar ook handig. Wat dacht 

je bijvoorbeeld van een luiertaart? Een superleuk cadeau om 

te geven tijdens een babyshower of wanneer de kleine is 

geboren. Luiers zijn immers de eerste periode van het leven 

niet weg te denken. 

Je kunt er daarom ook niet genoeg van hebben. Een zak met 

luiers geven is natuurlijk niet zo sfeervol. Een luiertaart is 

zowel leuk om te geven als te krijgen als cadeau. Het wordt 

daarnaast vaak ook nog een tijdje ongeopend bewaard op 

een prominente plek in de (baby)kamer. Een soort van 

toevoeging aan het interieur! 

Naast dit originele geboortecadeau kun je ook kiezen voor 

een gepersonaliseerd geboortecadeau. Ook van de 

luiertaarten kan namelijk een gepersonaliseerd 

geboortecadeau gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij dit 

product door de naam van het pasgeboren kindje te laten 

drukken op het T-shirt van het aapje. Hierdoor ontstaat een 

wel heel origineel cadeau.

Origineel cadeau voor baby
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Oker 2020
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Gepersonaliseerd geboortecadeau kopen?

Blader door onze populaire categoriën

!!

Gepersonaliseerd en keuze uit 100+ luier-

taarten. Wij hebben het grootste luiertaart 

assortiment van Nederland.

Luiertaarten

Gepersonaliseerd en keuze uit 100+ luier-

taarten. Wij hebben het grootste luiertaart 

assortiment van Nederland.

Nog een categorie

Super gave geboortekoffers. Stel er zelf 

eentje samen. Voor jezelf of voor iemand 

anders. Volledig gepersonaliseerd!

Geboortekoffers

ZOEKEN Waar ben je naar op zoek?

Het leukste aanbod 
geboortecadeau’s 

Het leukste aanbod 
geboortecadeau’s 

 Altijd de beste kwaliteit!                    Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis!                    Veilig en vetrouwd ! ! !
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Meer over Luiertaarten

Een klassiek cadeau onder het geven van een 

kraamcadeau is een luiertaart. Een luiertaart 

bestaat zoals de naam al zegt uit luiers. De taart is 

opgebouwd uit verschillende lagen met luiers. Er zijn 

verschillende luiertaarten in ons assortiment te 

vinden. Denk aan een scooter, voetbal, jeep, unicorn, 

prinsessenkasteel en nog véél meer. 

De luiertaarten zijn er dus in verschillende thema’s, 

vormen en kleuren. Wil je een luiertaart kopen? 

Neem dan gerust een kijkje door ons bovenstaand 

assortiment. Benieuwd naar de mogelijkheden van 

luiertaarten?

Wat is een luiertaart? 

Een luiertaart is dus een geboortecadeau van luiers. 

Het heeft de vorm van een taart en is opgebouwd uit 

verschillende lagen. De meeste taarten hebben een 

uiterlijk dat lijkt op dat van een bruidstaart. De 

lagen van….

Luiertaart kopen? 
Klassiek & origineel 
cadeau

Luiertaarten

Filteren Sorteren

Geboortegift.nl heeft het grootste assortiment 

luiertaarten van Nederland
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967 artikelen

Home!
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 Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis! 
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De grootste leverancier van Luiercadeaus in Nederland, 

voor de particuliere en zakelijke markt! Doordat wij enkel 

met de beste merken werken, kunnen wij u onze hoge 

kwaliteit beloven! Welkom bij Geboortegift.nl, het adres 

voor de beste geboortecadeaus.

Wij maken gepersonaliseerde geboortecadeaus die zeer 

bruikbaar zijn en tevens erg leuk zijn om te weg te geven.

Wij zijn niet “een van de vele” webwinkels, maar specifiek 

gericht op jouw wensen. Onze creaties zijn op maat gemaakt 

voor de klant, die specifiek heeft aangegeven wat de wensen 

zijn, en daar ligt ook onze sleutel. Wij vinden het erg leuk om 

je verhaal te horen en daar een mooi geboortepakket voor 

te maken…

Tip: Met name onze luiertaarten en geboortekoffers zijn 

zéér populair!

Bekijk alle baby cadeau’s

Geboortegift.nl de grootste leverancier van 
luiercadeaus in Nederland! Je wilt iets geven dat origineel, maar ook handig. Wat dacht 

je bijvoorbeeld van een luiertaart? Een superleuk cadeau om 

te geven tijdens een babyshower of wanneer de kleine is 

geboren. Luiers zijn immers de eerste periode van het leven 

niet weg te denken. 

Je kunt er daarom ook niet genoeg van hebben. Een zak met 

luiers geven is natuurlijk niet zo sfeervol. Een luiertaart is 

zowel leuk om te geven als te krijgen als cadeau. Het wordt 

daarnaast vaak ook nog een tijdje ongeopend bewaard op 

een prominente plek in de (baby)kamer. Een soort van 

toevoeging aan het interieur! 

Naast dit originele geboortecadeau kun je ook kiezen voor 

een gepersonaliseerd geboortecadeau. Ook van de 

luiertaarten kan namelijk een gepersonaliseerd 

geboortecadeau gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij dit 

product door de naam van het pasgeboren kindje te laten 

drukken op het T-shirt van het aapje. Hierdoor ontstaat een 

wel heel origineel cadeau.

Origineel cadeau voor baby
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Oker 2020
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Geboortegift.nl heeft het grootste 
assortiment luiertaarten van Nederland

Geboortegift.nl heeft het grootste 
assortiment luiertaarten van Nederland

Home    /    Luiertaarten

Luiertaarten

Filteren Sorteren 967 artikelen

 Altijd de beste kwaliteit!                    Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis!                    Veilig en vetrouwd ! ! !
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Meer over Geboortegift

De grootste leverancier van Luiercadeaus in 

Nederland, voor de particuliere en zakelijke markt! 

Doordat wij enkel met de beste merken werken, 

kunnen wij u onze hoge kwaliteit beloven! Welkom 

bij Geboortegift.nl, het adres voor de beste 

geboortecadeaus.

Wij maken gepersonaliseerde geboortecadeaus die 

zeer bruikbaar zijn en tevens erg leuk zijn om te weg 

te geven.

Wij zijn niet “een van de vele” webwinkels, maar 

specifiek gericht op jouw wensen. Onze creaties zijn 

op maat gemaakt voor de klant, die specifiek heeft 

aangegeven wat de wensen zijn, en daar ligt ook 

onze sleutel. Wij vinden het erg leuk om je verhaal 

te horen en daar een mooi geboortepakket voor te 

maken…

Tip: Met name onze luiertaarten en geboortekoffers 

zijn zéér populair!

Geboortegift.nl de 
grootste leverancier 
van luiercadeaus in 
Nederland!

Jeep Blauw Luiertaart

42,95

GP Formule 1 raceauto 

Luiertaart Blauw

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

42,95

Vliegtuig Luiertaart 

Roze

36,95

Caribbean Luiertaart 

Blauw

42,95

Tropical Difrax 

Luiertaart Roze

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

Gerelateerde producten

Deze super stoere Scooter Luiertaart Blauw is alleen 

voor stoere baby’s! Leuk kraamcadeau die wij uit 

voorraad leveren! Best verkochte artikel

Lees meer

Omschrijving van deze 
luiertaart

14 op voorraad (kan nabesteld worden) 

Altijd de beste kwaliteit!

Altijd de beste merken!

!

!

!

Totaal van alle gekozen opties

€ 10,00

Totaalbedrag inclusief opties

€ 52,95

In winkelwagen 1
"

"

Totalen

Wij verpakken het cadeau feestelijk, zodat je het 

direct cadeau kan geven!

Blanco

€ 2,50

Roze

€ 2,50

Blauw

€ 2,50

Neutraal

€ 2,50

8. Inpakken als cadeau? (verplicht veld)

€ 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50

7. Wil je een geboortekaartje?

Standaard speentje

Difrax speentje

€ 3,50 € 3,50 € 3,95 € 3,50

6. Type speentje

Standaard flesje

Nûby™ flesje (€ 2,50 per flesje)

Difrax flesje (€ 7,50 per flesje)

5. Type flesje

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

Ingevulde !s"ekst voor het knuffeltje

Ingevulde testtekst voor het..

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

Laad meer lettertypen

4. Lettertype Bedrukking T-Shirt Aapje

3. Kleur Bedrukking . Tekst op t-shirt van  

Aapje

Laad meer kleuren

De kleur van het t-shirtje is wit.

Bedrukt T-shirtje voor knuffel  € 5,00 € 3,50

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje dat over 

meerdere regels in het veld staat

Tekst T-shirtje knuffel

07 - 01 - 2021

Datum T-shirtje knuffel

!

2. Bedrukking T-Shirt van Knuffel

1. Kleur aapje

Stel je luitertaart samen

Bestel binnen 00:57, morgen al in huis!

42,95

Luiertaarten jongen"

1

 Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis! 
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Neem contact 
met ons op

Bellen Mailen Chatten

De grootste leverancier van Luiercadeaus in Nederland, 

voor de particuliere en zakelijke markt! Doordat wij enkel 

met de beste merken werken, kunnen wij u onze hoge 

kwaliteit beloven! Welkom bij Geboortegift.nl, het adres 

voor de beste geboortecadeaus.

Wij maken gepersonaliseerde geboortecadeaus die zeer 

bruikbaar zijn en tevens erg leuk zijn om te weg te geven.

Wij zijn niet “een van de vele” webwinkels, maar specifiek 

gericht op jouw wensen. Onze creaties zijn op maat gemaakt 

voor de klant, die specifiek heeft aangegeven wat de wensen 

zijn, en daar ligt ook onze sleutel. Wij vinden het erg leuk om 

je verhaal te horen en daar een mooi geboortepakket voor 

te maken…

Tip: Met name onze luiertaarten en geboortekoffers zijn 

zéér populair!

Bekijk alle baby cadeau’s

Geboortegift.nl de grootste leverancier van 
luiercadeaus in Nederland! Je wilt iets geven dat origineel, maar ook handig. Wat dacht 

je bijvoorbeeld van een luiertaart? Een superleuk cadeau om 

te geven tijdens een babyshower of wanneer de kleine is 

geboren. Luiers zijn immers de eerste periode van het leven 

niet weg te denken. 

Je kunt er daarom ook niet genoeg van hebben. Een zak met 

luiers geven is natuurlijk niet zo sfeervol. Een luiertaart is 

zowel leuk om te geven als te krijgen als cadeau. Het wordt 

daarnaast vaak ook nog een tijdje ongeopend bewaard op 

een prominente plek in de (baby)kamer. Een soort van 

toevoeging aan het interieur! 

Naast dit originele geboortecadeau kun je ook kiezen voor 

een gepersonaliseerd geboortecadeau. Ook van de 

luiertaarten kan namelijk een gepersonaliseerd 

geboortecadeau gemaakt worden. Bijvoorbeeld bij dit 

product door de naam van het pasgeboren kindje te laten 

drukken op het T-shirt van het aapje. Hierdoor ontstaat een 

wel heel origineel cadeau.

Origineel cadeau voor baby

Jeep Blauw Luiertaart

1. Kleur aapje

De kleur van het t-shirtje is wit.

Bedrukt T-shirtje voor knuffel  € 5,00 € 3,50

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje dat 

over meerdere regels in het veld staat

Tekst T-shirtje knuffel

07 - 01 - 2021

Datum T-shirtje knuffel

!

2. Bedrukking T-Shirt van Knuffel

3. Kleur Bedrukking . Tekst op t-shirt van  Aapje

Laad meer kleuren

Laad meer lettertypen

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

Ingevulde testtekst voor het 
knuffeltje
Ingevulde !s"ekst voor het knuffeltje

Ingevulde testtekst voor het..

Ingevulde testtekst voor het knuffeltje

4. Lettertype Bedrukking T-Shirt Aapje

Standaard flesje

Nûby™ flesje (€ 2,50 per flesje)

Difrax flesje (€ 7,50 per flesje)

5. Type flesje

Standaard speentje

Difrax speentje

€3,50 €3,50 €3,50 €3,50

6. Type speentje

€3,50 €3,50 €3,50 €3,50

7. Wil je een geboortekaartje?

Blanco

€3,50

Roze

€3,50

Blauw

€3,50

Neutraal

€3,50

8. Inpakken als cadeau? (verplicht veld)

Dit Wiegje Roze Luiertaart (groot) is een erg leuk geschenk als geboortecadeau.

De artikelen die in dit wiegje zitten zijn erg bruikbaar, zo maak je iedere baby (en 

ouder) erg blij met een origineel cadeautje!

Lees verder

Omschrijving van deze luiertaart

42,95 "

GP Formule 1 raceauto 

Luiertaart Blauw

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

42,95

Vliegtuig Luiertaart 

Roze

36,95

Caribbean Luiertaart 

Blauw

42,95

GP Formule 1 raceauto 

Luiertaart Blauw

36,95

Scooter Luiertaart 

Oker 2020

42,95

Vliegtuig Luiertaart 

Roze

36,95

Caribbean Luiertaart 

Blauw

Gepersonaliseerd geboortecadeau kopen?

14 op voorraad (kan nabesteld worden) 

Altijd de beste kwaliteit!

Altijd de beste merken!

!

!

!

Totaal van alle gekozen opties

€ 10,00

Totaalbedrag inclusief opties

€ 52,95

In winkelwagen 1
!

!

Totalen

42,95
Bestel binnen 00:57, morgen al in huis!

Stel je luiertaart samen

 Altijd de beste kwaliteit!                    Op werkdagen voor 15:00 uur besteld, volgende dag in huis!                    Veilig en vetrouwd ! ! !
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