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Jouw bruiloft komt er aan! Laat het je gasten weten en verstuur save-the-date
magneten
YouTube Video: www.youtube.com/watch?v=tN-SZqofQ9k
Met magnetische save the date kaarten
of -stickers is men tijdens de
bruiloftsvoorbereiding een absolute
trendvolger. De gasten worden op tijd
over het geplande trouwfeest
geïnformeerd en kunnen zich
verheugen over een kleine kaart op de
koelkast.

Save the date kaarten, of ze nu
zelfgemaakt zijn of door een drukkerij
worden geleverd, kunnen snel en
eenvoudig in koelkastmagneten worden
getransformeerd. Voor dit doeleinde aan
te bevelen zijn zelfklevende
schijfmagneten (www.supermagnete.
de/dut/S-18-01-STIC) of zelfklevend
magneetfolie (www.supermagnete.de/
dut/MS-A4-STIC). Ook Takkis (www.
supermagnete.de/dut/group/
self_adhesive_magtapes), onze zelfklevende magneetfolie plaatjes, zijn goed
geschikt voor de save the date kaarten.
Bij de schijfmagneten en Takkis verwijdert u gewoon de beschermfolie van de
lijmlaag en drukt u de magneten dan stevig op de kaart. Al naar gelang het
gewicht van de kaart zelf kan één magneet al voldoende zijn. Test u hiervoor het
beste zelf, hoe veel magneten op de kaart moeten worden aangebracht om hem
goed aan de koelkast te laten vasthouden.
Heeft u de variant met de magneetfolie gekozen, dan kunt u de folie in hetzelfde
formaat of iets kleiner dan de kaart knippen. Trekt u vervolgens de beschermfolie
weg en drukt u de kaart goed op de lijmlaag vast.
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Let u er op dat u de save the date
magneten voldoende afschermt voor de
post. Doet u dit niet, dan kunnen de
magneten mogelijk goederen in andere
brieven zoals bijvoorbeeld credit cards
beschadigen of in de sorteermachines
van de post blijven hangen. De save the
date magneten kunnen heel eenvoudig
met papier of noppenfolie worden
omwikkeld of met styropor worden
beschermd. Test u vervolgens, of een
paperclip aan de envelop blijft hangen. Is dit niet het geval dan kunt u de
magneten versturen. Nadere informate vindt u in onze veelgestelde vragen rubriek
over het thema "Verzending per post" (www.supermagnete.de/dut/faq/shipping).
Nog meer ideeën over magnetische trouwfeest decoratie vindt u hier:
• "Corsage bevestigen" (www.supermagnete.de/dut/project850)
• "Magnetische tafelkaartjes" (www.supermagnete.de/dut/project851)
• "Autoversiering voor de bruiloft" (www.supermagnete.de/dut/project852)

Gebruikte artikelen
MS-A4-STIC: Zelfklevend magneetfolie (www.supermagnete.de/dut/MS-A4-STIC)
S-18-01-STIC: Schijfmagneet zelfklevend Ø 18 mm, hoogte 1 mm (www.
supermagnete.de/dut/S-18-01-STIC)
MS-TAKKI-01: Takkis 20 x 20 mm (www.supermagnete.de/dut/MS-TAKKI-01)
MS-TAKKI-02: Takkis 30 x 30 mm (www.supermagnete.de/dut/MS-TAKKI-02)
MS-TAKKI-05: Takkis rond 20 mm (www.supermagnete.de/dut/MS-TAKKI-05)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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