
Onze Babyafdeling
Gefeliciteerd je bent zwanger! Een zwangerschap is een hele bijzondere periode, 
waarin veel gebeurt. Je lichaam verandert en er groeit een kindje in je. Bij het 
krijgen/hebben van een kind komt veel kijken. Wat heb je allemaal nodig? Hoe 
richt je de kinderkamer in? Hoe ga je je kind vervoeren? Het zijn maar enkele 
voorbeelden van vragen, die elke (aanstaande) ouder zichzelf stelt. Bij Babyland 
vind je alles voor aanstaande moeders en vaders. In de grote showroom 
van Babyland staan de nieuwste kinderwagens van alle grote merken, zoals 
Bugaboo, Joolz, Maxi Cosi, Mutsy, Mountain Buggy, Quinny, Cybex, Phil & Teds, 
Mima, Recaro en Stokke. Ook voor een veilige autostoel van Maxi Cosi, Römer, 
Recaro, Cybex of Besafe kun je bij ons uitstekend terecht. Bij Babyland vind je 
ongeveer 60 babykamers van Bopita, Coming Kids, Happy Baby en speciale 
exclusieve kamers. Kom dus gerust langs om leuke ideeën op te doen!

En als je kindje groter wordt, 
vind je bij Juniorland een uitgebreide col lectie 

juniorbedden en complete tienerkamers!

MEGASTORE 3000 M2

ALLES VOOR MOEDER, BABY EN JUNIOR

Gefeliciteerd met 
je zwangerschap!

Onze Voordelen
Bij Babyland vinden wij het belangrijk dat je goed voorgelicht wordt. 
Daarom is ons personeel zo opgeleid dat ze jou een passend advies 
kunnen geven. In onze megastore van 3000 m2 zijn de nieuwste arti kelen 
van de bekende topmerken te vinden. Veel daarvan is direct uit voorraad 
leverbaar. Wij kopen groot in, waardoor wij onze prijzen scherp kunnen 
houden. Daarentegen is Babyland na 50 jaar nog steeds een hecht 
familiebedrijf. Persoonlijk en met uitstekende service. Wij houden zoveel 
mogelijk alles in eigen beheer. Voor montage werken wij met een eigen 
monteur en als je kinderwagen gerepareerd wordt, krijg je een grati s 
leenwagen. Wij luisteren naar onze klanten. Dus als je ons belt, krijg 
je geen callcenter, maar direct persoonlijk contact met één van onze 
medewerkers. Zo werken wij bij Babyland.

ELKE ZONDAG GEOPEND 12:00 - 17:00 UUR
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Jouw baby checklist

Voor de bevalling
Kraampakket (via verzekeraar)

Buikband
Voedingskussen 
(nu voor slapen, later voor voeden)

Meegroeibeha

Thuis
Wandrek
Commode
Linnenkast
Box met boxkleed 
(en eventueel met boxmatras)

Wipstoeltje/Babysitt er
Kinderstoel
Traphekje(s) 
Stopcontactbeveiligers
Baby-gym

Verzorging
Aankleedkussen
Aankleedkussenhoes (2 stuks)

Babybadje / Tummytub 
met standaard

Aquasit
Badcape (2 stuks)

Badthermometer
Hydrofi ele luiers (12 stuks)

Hydrofi ele washandjes (6 stuks)

Luieremmer met deksel
Luierapparaat
Spuugdoekjes (6 stuks)

Haarborsteltje zacht
Nagelschaartje 
met ronde punten (na 6 weken)

Digitale thermometer (2 stuks)
(voor moeder en kind)

Verzorgingsproducten
 Babyzalf
 Babyzeep
 Babyolie of loti on

Borstvoeding
Voedingsbeha’s (2 stuks)

Zoogkompressen
Borstkolf (eventueel elektrisch)

Startpakket fl essen (na kolven) 
incl. 4 fl essen, 4 fl essen en speen

Magnetronsterilisator
Bekertjes om borstvoeding 
in te vriezen
Flessenwarmer om borstvoeding 
op te warmen (geen magnetron)

Voor de Baby
Rompertjes maat 50-56 (4 stuks)

Rompertjes maat 62 (2 stuks)

Kledingsetjes (4 sets)

Mutsjes (2 stuks)

Sokjes (6 paar)

Vestje/Jasje (1 stuk)

Jouw baby checklist

Borstvoeding

Jouw baby checklistJouw baby checklistJouw baby checklistJouw baby checklist

Slapen
Wieg met toebehoren
Ledikant (standaard matrasmaat 60 x 120)

Matrasbeschermer
Matras (liefst geen polyether)

2 x molton, 2 x zeiltje en 3 x hoeslaken of
1 x Aerosleep topdek en 3 x Aerosleep hoeslakens
1 x een dunne deken en 1 x een dikke deken of
1 x een duo-deken van katoen
3 x bovenlakens of 3 x overtrekken
Aluminium kruik (2 stuks) of 
Zensy Babywarmer (1 stuk)

Kruikenzak (voor aluminium 2 stuks en voor Zensy 1 stuk)

Babyfoon
Nachtlampje
Knuff eltje
Muziekmobiel
Slaapzakjes (2 stuks vanaf een week of zes)

Pyjama’s
Klamboe of hemel inclusief standaard

1 x Aerosleep topdek en 3 x Aerosleep hoeslakens

(voor aluminium 2 stuks en voor Zensy 1 stuk)

Er op uit
Autostoeltje groep 0 
Isofi x-base (indien van toepassing)

Kinderwagen met regenhoes,
parasol en voetenzak
Verzorgingstas
Campingbed 
met meeneem matras

Draagzak of draagdoek
Buggy

(2 stuks vanaf een week of zes)

Klamboe of hemel inclusief standaardKlamboe of hemel inclusief standaard

Eigen noti ti es

Flesvoeding
Melkpoederdoosje
Startpakket fl essen 
incl. 4 fl essen, 4 fl essen en speen

Magnetronsterilisator
Flessenwarmer
Melkpoeder (supermarkt)


