
Emmeloord - Lelystad

Wel kom bij Echopret !

De praktijk voor medische én eigen wens echo’s

Emmeloord - Harderwijk - Lelystad

Deze bon is te koop

én te besteden bij

EchoPRET.

Leuk om
cadeau te 

geven!

Vind je het leuk om zelf thuis je 

kindje te zien? Er bestaat nu de 

mogelijkheid een thuis-echo-

apparaat te huren. Zie voor meer 

informatie onze website! 

www.echonop.nl

 

Als je dit thuis-echo-apparaat 

huurt kun je de volgende 

kortingscode gebruiken! 

CODE 50D2501B

Zelf je geboortekaartjes ontwerpen?

Kijk dan eens op:

www.kaartenbij.nl/echopret

Als je de kortingscode echonop25 

invoert krijg je maar liefst € 25,- 

korting!*

*bij een bestelling vanaf 60 kaar tjes

www.echonop.nl • info@echonop.nl 
www.facebook.com/echopretemmeloord

Emmeloord • Koningin Julianastraat 41 C • 0527 - 614 136 (bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur)

Harderwijk • Wethouder Jansenlaan 90 • 0341 - 772 728 (bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur)

Lelystad • Maerlant 2 • 0527 - 614 136 (bereikbaar van 9.00 - 12.00 uur)

Emmeloord - LelystadEmmeloord - Harderwijk - Lelystad



Wel kom...
Je mag bij EchoPRET bij elke zwangerschapsduur komen kijken naar je 

kindje, publiek is daarbij van harte welkom.

 

Bij alle eigen wens echo’s zetten we een filmpje en een aantal foto’s op 

je usb-stick. Deze stick krijg je eenmalig, gratis bij je eerste echo in onze 

praktijk. Heb je bij een eerder onderzoek al een usb-stick gekregen? 

Vergeet deze dan niet mee te nemen!

* Eenmalig gratis

  
  

Uw order nummer: 

Klant: 

Klantnummer:  

Project naam:  

 
 

USB nummer: 
126

Kleur behuizing: 
2597

Opdruk kleuren: 
pms 2597/2577

Uw visuele

proef Uw Checklist:

• Spelling van de tekst 

• Positie en formaat van het logo 

• Gebruikte kleuren 

• Bijzonderheden van de huisstijl

Deze afbeelding is een zetmodel, geen kleurproef.

De gebruikte (Pantone) kleuren staan apart  

vermeld in het document.

Is het een jongen
       of een meisje?

Eigen wens echo’s
De eigen wens echo’s worden op afspraak gemaakt. Bel voor het maken 

van een afspraak naar één van onze vestigingen of stuur een mail naar 

info@echonop.nl o.v.v. je naam en telefoonnummer.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

2D echo 
Deze echo kun je ten alle 

tijden laten maken in je 

zwangerschap.

Vanaf 6 tot 36 weken!

Vroege geslachtsbepaling
Kun je niet wachten tot je 15 weken 

zwanger bent om het geslacht te weten?

Het is al vanaf 12+3 weken zwangerschap 

echoscopisch te zien of je een jongen of 

meisje krijgt!

€40,- €40,-

2D/3D/4D

2D geslachtsbepaling

Duur van het onderzoek: ± 30 minuten. Rond de 28 weken zwangerschapsduur.

Heb je tijdens je huidige zwangerschap een combinatietest of  
een 20 weken echo (SEO) bij ons gehad?  Dan is dit onderzoek € 65,- i.p.v. € 110,-

Is voor jou de tijd tussen de termijnecho en de 20 weken echo te lang?

Misschien is dan een 2D geslachtsbepaling bij 15 weken een leuk idee? Je kunt 

natuurlijk ook voor deze echo komen zonder dat we het geslacht verklappen!

€110,-

€40,-

2D serie*
Heb je behoefte om je kindje een paar keer te zien tijdens 

je zwangerschap? Dan kun je ook een 2D serie overwegen. 

Hierbij kun je 3 keer in je zwangerschap (vanaf 6 weken) kijken 

naar de kleine via een 2D echo.

€110,-

*  Je betaalt het volledige bedrag en boekt dan direct de 2e en 3e echo in.

2D en 3D/4D serie*
Bij deze serie mag je 2 keer een 2D echo af spreken en

1 keer een 3D/4D.

Heb je tijdens je huidige zwangerschap een combinatietest 
of een 20 weken echo (SEO) bij ons gehad?  Dan is deze 
serie € 145,- i.p.v. € 170,-

€170,-


