
Prijslijst ballonnen 2020



Omdat ik ook belang hecht aan het milieu en dieren, informeer ik u graag 
over het assortiment ballonnen. 
 
De ballonnen, te koop bij Felici, zijn in tegenstelling tot de 
goedkopere merken, gemaakt van 100% pure natural 
biodegradable latex. Ballonnen zijn gemaakt van latex, een 
natuurlijk product en 100% biologisch afbreekbaar.

Ik ben trots lid van PEBA, Pro Environment Balloon Alliance. 
Dit is een wereldwijde branchevereniging die verantwoord en professioneel 

gebruik maken van (helium)ballonnen.

Echter is iedere vorm van zwerfval slecht en 
als lid van PEBA zullen wij om die reden geen 
ballonoplatingen meer verzorgen.

Felici staat garant voor geen opstartkosten of 
verborgen opmaakkosten.

Ballondecoraties worden steeds op jouw 
feestlocatie geleverd aangezien deze te 
groot zijn om makkelijk te vervoeren in een 
personenwagen. Deze levering is gratis in een 
straal van 20 km rond Lierde - Geraardsbergen.

Over het assortiment en Felici



Prijzen zijn vermeld per stuk.
Vanaf 10 stuks, uitgezonderd reuzeballonnen (60 
en 90 cm)

• kleur naar keuze
• inclusief helium en lint
• ballonnen worden behandeld met 

vliegverlenger (zweven 1 tot 7 dagen)
• incl. balloon shine om ballonnen minder statisch te 

maken en het kleur glanzend te houden

Aantal stuks besteld/
Prijs per stuk 1 stuk 10 stuks 25 stuks 60 stuks

30 cm nvt €2,20 €2 €1,85

45 cm nvt €3,10 €3,00 €2,85

60 cm €8,35

90 cm €14,00

* prijs geldig voor onbedrukte latex ballonnen en onder voorbehoud van actuele 
heliumprijs

Losse heliumballonnen



Losse luchtgevulde ballonnen

Aantal stuks besteld/
Prijs per stuk 1 stuk 10 stuks 25 stuks 60 stuks

30 cm nvt €1,50 €1,42 €1,39

45 cm nvt €1,55 €1,45 €1,39

60 cm €3,80

90 cm €4,99

* prijs geldig voor onbedrukte latex ballonnen

Prijzen zijn vermeld per stuk.
Vanaf 10 stuks, uitgezonderd reuzeballonnen (60 
en 90 cm)

• kleur naar keuze
• inclusief lint

• incl. balloon shine om ballonnen minder 
statisch te maken en het kleur glanzend te 

houden



Ballonnenpillaar
• Hoogte: tussen 1,80 m - 2,10 m
• Reuzeballon 60 cm of 90 cm
• Kleur naar keuze

€45,00 €59,00 €59,00
* Prijzen exclusief waarborg staander. Waarborg staander bedraagt €30,00. Deze wordt terug terugbetaald 
bij het inleveren van de staander in goede staat.



Organic

Organic is de nieuwe trend. De 
afmetingen en de kleuren van 
de ballonnen zijn verschillend 
waardoor je een heel speels en 

vrolijk effect creëert.

Deze techniek is ook heel mooi 

gecombineerd met bloemen en/
of planten, tulle, pompons, ...

Kleuren zijn steeds zelf te kiezen 
naar eigen smaak.



Folieletters - Foliecijfers

Ballonbloem

€25,00/st.

Letters: €7,00/st.*
Nummers: €15/st *
*incl. ballondecoraties

Gepersonaliseerd

Ballon 30 - 45 cm: + €10/ballon
Ballon 60 - 90 cm: € €15/ballon



Cadeauballon
Een grote ballon, feestelijk gevuld met klei-
ne ballonnetjes en een geschenk of kaart 
naar keuze. U kunt zelf een cadeau (max. 
de breedte van een CD) aanleveren om in 
de cadeauballon te laten verpakken.

Welke cadeautjes kunnen er in?
– Geld, kan ook gevouwen worden in hart-
jes of vlindertjes.
– Een kaart of cadeaubon.
– Een persoonlijk cadeau of geborduurde 
knuffel (zie pagina Baby-Knuffels)

Keuze uit verschillende opdrukken, zoals 
Hartelijk gefeliciteerd, Geboorte, Mr & Mrs, 
Hartjes en meer.

Prijs
De standaardprijs (€30,00) houdt in: ca-
deauballon, persoonlijke cadeau of aan-
geleverd geld, alle versiering zoals lint, 
kleine ballonnetjes en topper.

Folieballonnen, personalisatie of extra cadeautjes zijn niet inbegrepen in de 
standaardprijs. Dit kan als extra besteld worden.

Een cadeauballon wordt op bestelling gemaakt. Minimaal 5 dagen op voor-
hand te bestellen.



Gender reveal

Zwanger?
Zodra je het geslacht 
weet, wil je het mis-
schien met iedereen 
delen. Een gender 
reveal is een leuke 
manier om dit te 
doen.

Deze reuzeballon 
van 90 cm breed 
wordt gevuld met 
blauwe of roze confetti 
en versierd met een 
kleurrijk lint.

€25,00/st.



Assortiment kleuren



Nieuwe kleuren: Chrome







Backdrop frame

Nieuw in 2020!

Backdrop frame voor 
• welkomstbord,
• foto achtergrond,
• ballonnendecoraties



Balloon Mosaic

Nieuw in 2020!



0473/41 12 03

felici@telenet.be

facebook.com/Felici7


