
TIJDIG BESTELLEN:
Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw 
bestelling zo spoedig mogelijk. Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen. 
Zeker nu, met alle onzekerheden op gebied van aanvoer vanwege toenemende 
schaarste van grondstoffen en krapte in het internationale transport. 
Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.

ZEKERE LEVERING:
Landelijke transporteurs verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt 
u er rekening mee dat door weers-, verkeers- en andere omstandigheden 
onvoorziene vertraging kan ontstaan.
Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking 
afleveren. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de laatste week van 
november al voor uitlevering geboekt. Binnen=binnen!

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 30 november is de laatste besteldatum 11 november 2022
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2022
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend 
retour is ontvangen.

EIGEN SAMENSTELLING:
Vanaf 60 pakketten leveren wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt 
samenstellen. Informeer naar de mogelijkheden.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 11 november 2022. 
De uitlevering is dan vanaf 12 december 2022.

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d. in overleg vastgesteld.

TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
Bereikbaarheid met grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. 
Voor de chauffeur is het essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost 
kan worden. De chauffeur mag alleen afleveren op het opgegeven adres.
Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn 
vooraf bespreekbaar.
Laat dus alle bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten!
Kosten door afwijking van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.

VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. 
Indien gewenst kunnen wij u hiervoor een passende aanbieding doen. 

PALLETHANDLING:
Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen 
statiegeld. 

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten 
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en 
anderszins.
Tevens zijn voorbehouden wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg 
van de sterk schommelende ontwikkelingen in bijv. (internationale) aanvoer, 
productie capaciteit etc. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen 
de artikelen door gelijkwaardige te vervangen of een prijsaanpassing te doen.

BETALING:
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend 
tegen betaling uiterlijk op de laatste dag voor de dag van aflevering. Na 
ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze 
opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw 
financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te 
late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen.

LEVERINGSVOORWAARDEN:
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties 
onze gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever 
zijn betaald.

© Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke 
overname hiervan is zonder schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is 
strafbaar volgens Nederlands Recht.

Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based 
quality management system.
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Laat je verrassen!
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KERSTMIS 2022, 
hét moment 

voor een blijk 
van waardering!

Op verzoek kunnen w�  
deze voucher in uw 

kerstpakket b� pakken

Kerstmis 2022
Vorig jaar om deze t� d vroegen we ons af hoe werkend NL er in 2022 
b�  zou zitten, na alle Covid-19 en aanverwanten virussen. Het antwoord 
daarop weten we inmiddels: Meer arbeidsplaatsen beschikbaar dan 
arbeidskrachten, serieuze confl icten tussen twee, voor de economie, 
belangr� ke landen en, een beetje verder dan onze Europese grenzen, is er 
in het Verre Oosten nog alt� d een krapte op zowel de arbeidsmarkt als in 
transport- en logistiek. 

Al deze factoren b�  elkaar genomen is het voor ons kerstpakkettenteam 
weer een uitdaging geweest om de Kerstpakketten Selectie 2022 samen 
te stellen. Want het einde van het jaar nadert met rasse schreden en de 
vraag “wat doen we met kerst voor de medewerkers” staat b�  menig 
bedr� fsoverleg weer als agendapunt.

Ik kan u geruststellen: We hebben weer een fraaie collectie voor u 
samengesteld!

Selectie Pakketten
In deze catalogus die voor u ligt treft u een uitgebreide selectie aan van 
traditionele pakketten, pakketten met uitsluitend Italiaanse delicatessen, 
thema pakketten, chocolade geschenken en w� ncadeaus. Uiteraard 
ontbreken hierin ook de Volume Toppers niet. 
Al deze pakketten kunnen w�  lange t� d uit voorraad leveren, echter 
op=op!
Check voor nog meer pakketten inspiratie ook onze website.

Custom Made
Wilt u dit jaar toch zelf een pakket samenstellen dan maken w�  graag 
een exclusief maatwerk voorstel voor u. Dat kan al vanaf 60 stuks gel� ke 
pakketten. Maar wacht hiermee niet te lang, zodat er qua non-food nog 
iets te kiezen valt uit wat voldoende beschikbaar is.

W�  denken graag met u mee b�  het maken van uw keuze!

Uw compleetste kerstpakketten specialist van Nederland en België.

Zuid-Afrikaanse 
rode w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
Red, 75 cl |
Zuid-Afrikaanse 
witte w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
White, 75 cl 

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Spaanse rode w� n, 
50 cl | Spaanse 
witte w� n, 50 cl |
Verbonden door een 
“Samenwerking” 
banderol 

Verpakt in een 
geschenkdoos met 
een “Samenwerking” 
sleeve

Italiaanse rode biologische w� n Purato 
Nero d’Avola, 75 cl | Recycled PET 
Bottle Vase

Italiaanse rode 
w� n Masseria 
Pietrosa 
Negroamaro 
Puglia, 75 cl |
Italiaanse witte 
w� n Masseria 
Pietrosa Bianco 
Salento, 75 cl 

Verpakt in een 
w� nkist

Kaaps Geskenk

Samenwerking

Purato

Masseria 
Pietrosa

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Voorwoord

€2995
excl. btw

€1850
excl. btw

€2500
excl. btw

€1950
excl. btw

320119

320116

320118

320117
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Aardewerk serveerschaaltje wit, 
Ø 8,8 cm | Scavi & Ray Frizzante 
piccolo, 20 cl | Pretzel sticks XXL, 
200 gr | Obando picos Utreranos, 
150 gr | Jean Bâton zwarte truffel 
mayonnaise, 35 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Kleintje Tapas

Twee pakjes Taksi tropisch fruit, à 20 cl |
Zwarte thee, 10 zakjes à 1,5 gr | Lay’s chips 
paprika, 85 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr |
Gekleurde zoete popcorn, 50 gr | Kanjers 
stroopwafels, 80 gr | Anta Flu mint menthol, 
80 gr 

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

Kleintje Blauw

Kleinste 
tapas!

Klein maar fijn!

€1250
excl. btw

320002

€1250
excl. btw

320001
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Sparkling appelsap, 330 ml |
Amandelkransen, 110 gr | Truffels 
karamel & zeezout, 100 gr | Maître 
Truffout Cappuccino chocolade, 
100 gr | Karamelsticks, 50 gr |
Marshmallows, 150 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Gouden Kerst

Goed 
gemutste Kerst

Vilten Kerstmuts | Vitamin drink framboos/
granaatappel, 50 cl | Chips met zeezout, 
90 gr | Doritos Bits Twisties honey bbq, 
30 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr | Salty 
crackers, 80 gr | Thin pretzels, 80 gr |
Popcorn sweet chili, 70 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Even 
genieten!

Vrolijke 
kerstmuts

€1500
excl. btw

320004

320003

€1500
excl. btw
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Twee lichtblauwe longdrink glazen, 
à 40 cl | Papieren rietjes bio zwart-
wit | Chocomelk, 500 ml | Chocolate 
chip koekjes, 180 gr | X-mas choco-
laatjes, 40 gr | Mini marshmallows, 
50 gr | Fudge vanille, 170 gr 

Verpakt in een feestel� ke blauwe 
geschenkdoos

Twee fl esjes Heineken bier, à 25 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pinda’s 
gezouten, 75 gr | BBQ Star Mix, 
75 gr | Popcorn zout, 45 gr | Crackers 
met rozemar� n en zeezout, 75 gr | De 
Heer chocolade melk/noot, 75 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Choco Blues

Stoer Groen

Chocomelk 
tractatie

Voor 
stoere mannen!

320006

320005

€1750
excl. btw

€1750
excl. btw
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Acacia serveerplank, 30x21x1 cm |
Portugese rode w� n Aleixo Tinto, 25 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Delizioso 
picos Andaluz, 150 gr | Kaaspuntjes, 
140 gr | Delizioso chili allioli, 130 gr |

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Tapas voor Jou

Borrel Box
Dobbelstenenspel met beker | Hertog 
Jan bier naturel, 30 cl | Hertog Jan bier 
Tripel, 30 cl | Hertog Jan bier Karakter, 
30 cl | Croky chips bolognese, 40 gr |
Duyvis t� gernootjes bacon-kaas, 40 gr |
Duyvis pinda's gezouten, 60 gr | Duyvis 
borrelnoten Provençale, 45 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Genieten maar!

Dobbel en borrel

€2000
excl. btw

320008

€2000
excl. btw

320007
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Ludieke opvouwbare telefoon houder in de 
vorm van een strandstoel | Twee blikken 
Pepsi cola regular, à 33 cl | Handcooked 
chips salt, 125 gr | Doritos Bits Zero’s 
sweet paprika, 33 gr | Popcorn zoet, 
100 gr | Balocco cacao wafels, 125 gr |
Van Gilse poedersuiker, 125 gr | Atlanta 
pannenkoekmix, 400 gr | Anta Flu mint 
menthol, 80 gr 

Verpakt in st� lvolle geschenkdoos

Lekker in Blauw

Een royale stoere shopper tas (± 30L) 
met fi etshaken. Deze met klittenband 
afsluitbare tas is deels (± 30%) gemaakt 
van gerecycled plastic en dus ook nog 
eens een duurzame keuze | Coca Cola, 
20 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Popcorn 
zoet, 100 gr | Grozette strooikaas, 
10 gr | Balocco hazelnootwafels, 90 gr |
Truffels speculoos karamel, 50 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte 
tomaten, 400 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Recycled Shoppen

Even pauze!

Goed 
bezig

€2000
excl. btw

320010

€2000
excl. btw

320009
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Chocoladefondue wit 
aardewerk met 2 fondue-
vorken | Theelichtjes in organza 
zakje, 8 st | Suikerwafel, 55 gr |
Verkade chocolade extra puur, 
111 gr | Meringues stracciatella, 
75 gr | Twisted mallows, 90 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Chocolade 
Fondue

Set Tuinhandschoenen | Decoratief 
kruiden blik, Ø 11,5x12 cm | Biopot met 
tomaatzaden | Biopot met basilicumzaden |
Go.Green less perfect paprika chips, 70 gr |
Go.Green popcorn zout, 100 gr | Oxfam 
fairtrade notenchocolade, 47 gr | Schulp 
Bio appelsap, 20 cl 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos. 

Met de aankoop van dit pakket wordt het project 
TreesforAll gesteund.

Goed Bezig!

Biologisch verantwoord

Met dit geschenk worden 
bosprojecten door Treesforall 
gesteund. Zie www.treesforall.nl

€2250
excl. btw

320012

€2250
excl. btw

320011

https://www.treesforall.nl/
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Pathé Thuis fi lm cadeaukaart voor één 
fi lm naar keuze | Twee popcorn bekers, 
18x12 cm | Twee fl esjes Coca Cola 
regular, à 20 cl | Lay’s chips naturel, 85 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | BBQ Star Mix, 
75 gr | Popcorn zoet, 100 gr

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Pathé Thuis

SENZA spiegellichtje walnoot | Jaume 
Serra Cava Brut Nature, 20 cl | Thee, 
10x2 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr |
Popcorn zout, 30 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Koekreep, 90 gr |
Chocoladereep cappuccino, 80 gr |
Snow mallows, 175 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Sfeervol Wit

Gezellig 
op de bank!

Stijlvol!

320014

€2500
excl. btw

€2500
excl. btw

320013
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Een royale stoere shopper/tas (± 30L) met 
fi etshaken. Deze met klittenband afsluitbare 
tas is deels (± 30%) gemaakt van gerecyclede 
materialen en dus ook nog eens een duurzame 
keuze | Twee fl esjes Coca Cola zero, à 20 cl |
Bosvruchtenthee, 30 gr | Pinda fl ips, 150 gr |
Gezouten pretzels, 200 gr | Popcorn zoet, 
100 gr | Grozette strooikaas, 10 gr | Balocco 
hazelnoot wafels, 90 gr | Truffels speculoos 
karamel, 50 gr | Chocolates de luxe, 180 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Recycled op de Fiets

Stervormige theefi lter met uitlek schaaltje |
Theeblik zwart, 7,5x7,5x9,5 cm | Natural leaf 
tea - winter wonder, 60 gr | Twee suikerwafels, à 
55 gr | Chocolate cookies triple chocolate, 150 gr |
Twee bruine candy sticks | Melk chocoladereep 
crunchy, 80 gr | Fudge vanille, 170 gr |

Winter Thee

Twee gepofte r� strepen omhuld 
met witte chocolade en 
kokosaroma, à 18 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Recycle!

Winter Warm

€2850
excl. btw

320016

€2500
excl. btw

320015
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� skrabber met handschoen | Twee 
fl esjes La Trappe blond bier, à 33 cl |
Ribbelchips paprika, 90 gr | Pikante 
notenmix, 200 gr | Salty biscuits chili, 
200 gr | BBQ Star Mix, 125 gr | Popcorn 
zout, 100 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Huls 
snackworstje High Protein, 30 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Winter Klaar 

100% gerecyclede, van gebruikte theezakjes 
gemaakte, afval scheidingstas, 35x35x35 cm |
Spaanse rode w� n Juan Guarda Tempranillo 
Biologica, 75 cl | Go.Green Positivitea theeselectie 
3 smaken, 3x5x1,5 gr | Go.Green Veggie cranberry-
pinda mix, 150 gr | Go.Green Barritas pipas bread-
sticks, 100 gr | Go.Green Veggie tomaat-courgette-
soep, 400 ml | Go.Green Bio ontb� tkoek, 140 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos. 

Door het geven van dit pakket wordt een deel van 
de opbrengst besteed aan het aankopen en planten 
van bomen middels het project TreesforAll. 

Re-Use

Met dit geschenk worden 
bosprojecten door Treesforall 
gesteund. Zie www.treesforall.nl

€3000
excl. btw

320017

€3000
excl. btw

320018

https://www.treesforall.nl/
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“Wie Ben Ik” spel | Twee fl esjes Fritz-Kola 
caramel-koffi e, à 33 cl | Ribbelchips gezouten, 
90 gr | Pinda’s gezouten, 75 gr  | Goudse 
kaasbollen, 75 gr | Popcorn zout, 100 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Twee zakjes M&M’s 
choco, à 45gr | Mallows, 140 gr | Puntje 
cream fudge, 150 gr 

Verpakt in een st� lvolle b� passende 
geschenkdoos

Wie ben Ik?

Twee schaaltjes/3 assorti kleuren, 12x4 cm |
Vrol� k gekleurde cocktail prikkers, 50 st |
Spaanse rode w� n Adventure Tempranillo, 
75 cl | Ribbelchips paprika, 90 gr | Maiz 
Frito - Geroosterde mais, 125 gr | Picos 
dipstokjes met ol� folie, 150 gr | Geroosterde 
broodjes knofl ook/peterselie, 160 gr |
Delizioso groene ontpitte ol� ven, 140 gr |
Great Gourmet aioli, 190 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Spaanse Tapas

Ol� ftakje maakt geen deel uit van de samenstelling

Raden maar!

Lekker… 
Tapas!

320020

€3000
excl. btw

320019

€3000
excl. btw
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Wit golfvormig serveerschaaltje, 14x6,5x3,5 cm |
Twee fl esjes Italiaans bier Birra Moretti, à 30 cl |
Pizzasnacks, 85 gr | Groene pesto, 130 gr | Tube 
bruschetta kruidenmix, 10 gr | Colavita ol� folie 
extra vergin, 25 ml | Salamiworst, 100 gr |
Mediterraans bakbrood mix incl. bakvorm, 350 gr |
Flavour Fun potaarde met basilicum zaadjes 

Verpakt in luxe geschenkdoos met venster. 

Een geweldig geschenk om te mogen 
ontvangen!

Bella Italia!

Sinaasappelsap, 75 cl | Cappuccino 
classic fl avour, 100 gr | Bosvruchten-
thee, 30 gr | Handcooked chips sweet 
chilli, 125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Pretzels 
crush pizza smaak, 65 gr | Sesam crackers, 
150 gr | Paprika en feta spread, 140 gr |
Wafels met hazelnoot chocolade, 100 gr |
Chocolates luxury assorted, 180 gr | Big 
Ben gekleurde chocopastilles, 200 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Kerst in 
Rood & Zwart

Voor de hele familie

320021

320022

€3000
excl. btw

€3000
excl. btw
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All Weather multi purpose 
telefoonhouder voor op de fi ets, 
± 10,5x19,5x8,5 cm | Boekje “LET’S 
BIKE” fi etsgids Nederland | Well water, 
50 cl | Snelle Jelle kruidkoek, 70 gr |
Oxfam fairtrade notenchocolade, 
47 gr | BioToday snackmix cranberry-
pompoen, 42 gr | Chips BIO salt & 
black pepper, 40 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Veilig op de Fiets

Uitklapbare strandstoel, te gebruiken als 
telefoon houder | Twee fl esjes Bavaria bier 
0.0%, à 30 cl | Twee blikken Pepsi regular, 
à 33 cl | Handcooked chips salt, 125 gr |
Pinda’s met zout, 150 gr | Twee zakjes 
Doritos Bits Zero’s sweet paprika, à 33 gr |
Popcorn zoet, 100 gr | Balocco cacao wafels, 
125 gr | Van Gilse poedersuiker, 125 gr |
Atlanta pannenkoekmix, 400 gr | Truffels 
speculoos karamel, 50 gr | Chocolade 
boomhangers, 105 gr | Haribo Starmix, 
75 gr | Anta Flu mint menthol, 80 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Familie Blauw

Goed voorbereid 
op de fiets

€3000
excl. btw

320023

€3250
excl. btw

320024
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Good Tastings Whisky
Twee whisky glazen | Deer Jimmy’s DIY 
Schotse whisky blend. Na toevoeging 
van b� v. jonge jenever of vodka, geven 
de houtsnippers in de fl es langzaam de 
smaak, geur en kleur van het versnipperde 
whiskyvat af. Een soort vatr� ping in je 
eigen fl es dus! Daarb� : Pinda’s & roz� nen 
mix, 240 gr | Buiteman kaasbaguettes met 
zongedroogde tomaat, 75 gr | Schuitje oude 
kaas, 260 gr 

Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos met 
banderol

Voorraadpot glas 1000 ml, 13x10x20 cm |
Jaume Serra Cava Brut Nature, 37,5 cl |
Thee, 10x2 gr | Chips met zeezout, 90 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Koekreep, 90 gr |
Chocolade reep cappuccino, 80 gr |
Mallows, 175 gr | Fudge speculaas, 
170 gr | Piacelli Cannelloni pasta, 
250 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in feestel� ke, b� passende geschenkdoos

Sereen Wit

I’am dreaming of 
a white Christmas…

€3500
excl. btw

320026

€3500
excl. btw

320025
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Droogbloemen boeket in aardewerk vaas, 
verpakt in een beschermende transpartante 
koker | Twee glazen fl esjes geschikt voor 
kaarsen, 7x12 cm | Kaarsjes honing kleur, 
7st, 7 cm | Servetten, 33x33 cm | Thee, 
10x2 gr | Appeltaartmix incl. bakvorm, 300 gr |
Slagroom, 250 ml | Melkchocolade tablet, 
100 gr | Mallows, 140 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Japandi Happiness

Twee fl esjes Pepsi cola, à 20 cl | Pickwick 
bosvruchten thee, 20x ,5 gr | Duyvis 
T� gernootjes bacon-kaas, 40 gr | Croky 
partymix, 6x30 gr | Snack a Jack crispy 
cheese, 23 gr | Knorr soeppakket, 95 gr |
Lupack soepballen, 200 gr | Verkade 
volkoren beschuit, 125 gr | Frutesse 
Maestrichter fruitstroop, 80 gr |
Verkade Nizza kokos biscuitjes, 
240 gr | Twee stuks Pe� nenburg 
ontb� tkoek, à 28 gr | Koopmans 
pannenkoekmeel, 400 gr | Ritter 
Sport melkchocolade met honing/zout/
amandel, 100 gr | Skittles fruit, 45 gr |
Silvo papr� st, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Goed 
Gemerkt

Happiness 
in a Box

320028

320027

€3500
excl. btw

€3500
excl. btw
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Groen in de Tas
Opvouwbare shopper groen, 38x38x0,03 cm |
Spaanse witte w� n Marques de la Carasca 
Verdejo/Sauvignon Blanc, 75 cl | Cappuccino 
met hazelnootsmaak, 100 gr | Thee, 10x2 gr |
Aqua-Twist mineraalwater met muntsmaak, 
50 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | R� st-
wafels zeezout, 100 gr | BBQ Star Mix, 
75 gr | Hagelslag paillets, 150 gr | Cookies 
chocolade/hazelnoot, 135 gr | Chocolates de luxe, 
180 gr | Mallows, 175 gr | Pastasaus Napolitana, 230 gr |
Tagliatelli nestjes met spinazie, 250 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

EasyLife isoleerfl es met sportief 
dessin, 500 ml | Polsbandje voor het 
opbergen van kleine persoonl� ke items 
t� dens het sporten | Beachballset hout, 
33x18,5x0,5 cm | Sun d’Or mineraalwater, 
50 cl | All day nuts mix smart start, 40 gr |
R� stwafels zeezout, 100 gr | Travel Treats 
popcorn zout, 12 gr | Kaaspuntjes, 125 gr |
Hero B’Tween melkchocolade, 25gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Sportief 
aan de Slag!

Voor de hele 
familie

Goed Bezig!

320030

320029

€3500
excl. btw

€3500
excl. btw



16

B&B voor de Natuur
Met de duurzame en verantwoorde themal� n BEE 
maakt u een bewuste keuze. De biologische, vegan 
of vegetarische producten z� n goed voor u én 
uw omgeving. Daarnaast steunt u de stichting 
The Pollinators. Met de verrassende upcycle tips 
geeft u een deel van de verpakkingen een tweede 
leven. | Houten insectenhotel, 16x9x19 cm | Set 
van twee schaaltjes/3 assorti kleuren, 12x4 cm |
Twee gekleurde longdrink glazen, à 40 cl |
Bloemzaden, 4 gr | Bio kaaskoekjes met kom� n, 60 gr |
Bio Sparkling limonade met vlierbloesem, 75 cl | Bio popcorn 
zoet/zout, 90 gr | Bio noten/roz� nenmix ongezouten, 100 gr 

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

Sfeer op Tafel
Metalen kerstkaarthouder in de vorm van 
een kerstboom/pyramide, compleet met 
kn� pertjes | Serveerplank, 27x14x1.2 cm |
Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl |
Chips met zeezout, 90 gr | Delizioso 
gezouten pinda’s, 60 gr | Delizioso picos 
Andaluz, 150 gr | Kaaspuntjes, 125 gr |
Tomatentapenade, 106 ml | Groene ol� ven 
tapenade met knofl ook, 106 ml 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Streeft naar een gezonde 
leefomgeving voor bestuivende 
diersoorten, zoals b� en en vlinders.

320032

320031

€3500
excl. btw

€3500
excl. btw



17

Gouden Familie
Selfi e set voor het maken van 
hilarische foto’s | Zuid-Afrikaanse 
rode w� n Kaaps Geskenk Cape white, 
75 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Ribbelchips 
gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Soepstengels 
Olio d’Oliva, 120 gr | Tomatensoep, 
450 ml | Chocolate chip koekjes, 180 gr |
Lonka soft nougat pinda & vruchten, 
135 gr | Marshmallows, 150 gr | Pasta 
penne, 400 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Dartbord, Ø 24x1 cm | Spaanse rode w� n 
Winetime Cabernet Sauvignon, 75 cl |
Twee fl esjes Coca Cola zero, à 20 cl |
Cappuccino classic fl avour, 100 gr | Thee, 
10x2 gr | Handcooked chips sweet chilli, 
125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Twee zakjes 
Doritos Bits Twisties honey bbq, à 30 gr |
Popcorn zoet, 100 gr | Twee zakjes 
Grozette strooikaas, à 10 gr | Wafels met 
hazelnoot vulling, 100 gr | Chocolade 
reep 90% cacao, 50 gr | Pastaschelpjes, 
250 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in st� lvolle geschenkdoos

Darten Maar!

Hilarische 
selfies 
maken!

ONE HUNDRED 
AND EIGHTY!!

320034

320033

€3500
excl. btw

€3500
excl. btw



1818

Countryfi eld luxe geurkaars Urban, 7x7x9 cm | Selfi eset voor hilarische 
foto’s | Party poppers, 2 st | Servetten Enjoy Xmas, 33x33 cm | Jaume 
Serra Cava Gold Brut, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pretzels XXXL 
in 3 smaken, 150 gr | Cream fudge, 150 gr | Fletcher voucher 
   
       Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Vier de Feestdagen

Let’s Celebrate

€3750
excl. btw

320035



1919

Fair & Bio
Twee washable paper LED-theelichthouders, deels gemaakt van plantaardige 
vezels, Ø 11x11 cm | Set Grundig led theelichten, 2 st | All day nuts Aziatische 
notenmix (Fairtrade cashew nuts), 50 gr | Oxfam Fairtrade bio groene thee, 
20x1,8 gr | Oxfam Fairtrade notenchocolade, 47 gr | Maya bio speculaas 
fairtrade, 225 gr | Fairtrade Original basmatir� st, 400 gr | Fairtrade Original 
kokosmelk biologisch, 270 ml | Fairtrade Original groene curry kruidenpasta, 
70 gr | Fairtrade Original krupuk mild, 60 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

lekker 
FairTrade!

320036

€3750
excl. btw



2020

Bamboe serveerplank met dipper schaaltje, 14x25x1,5 cm | vrol� k gekleurde 
cocktailprikkers, 50 st | Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl | Groentechips 
salt & vinegar, 75 gr | Pikante pinda mix, 200 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 
150 gr | Kaasbiscuits, 75 gr | Laurieri Grisotto rosmarino dipstokjes, 30 gr |
Groene ontpitte ol� ven, 50 gr | Colavita ol� folie extra vergine, 25 ml |
Gesneden vacuümverpakte chorizo & salami, 60 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Tapas Feestje

Let’s Party!

€3750
excl. btw

320037



2121

Metalen handhark, 29 cm | Metalen tuinschep, 34 cm | Zinken emmer met zaden 
cherry tomaat | Zinken emmer met zaden peterselie | Go.Green popcorn zout, 
100 gr | Go.Green veggie bruschetta spread van zongedroogde tomaat, 90 gr |
Smaakt Bio penne, 500 gr | Smaakt Bio pastasaus arrabiata, 350 gr | Go.Green 
Bio stokbrood toast, 100 gr | BioToday snackmix cranberry-pompoen, 42 gr |
Schulp Bio appelsap, 75 cl 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Groene Vingers

Lang leve 
de natuur

Met dit geschenk worden 
bosprojecten door Treesforall 
gesteund. Zie www.treesforall.nl

320038

€3750
excl. btw

https://www.treesforall.nl/


2222

Een compacte stoere shopper tas (± 30L) met fi etshaken. Deze met 
klittenband afsluitbare tas is deels (± 30%) gemaakt van gerecyclede 
materialen en dus ook nog eens een duurzame keuze | Servetten Santa |
Twee fl esjes Coca Cola zero, à 20 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Suikervr� e 
siroop aardbei, 75 cl | Pinda fl ips, 150 gr | Pinda’s met chilli, 150 gr |
Gezouten pretzels, 200 gr | Popcorn zoet, 100 gr | Tomaten brood, 150 gr |
Grozette strooikaas, 10 gr | Balocco hazelnoot wafels, 90 gr | Truffels 
speculoos karamel, 50 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Mallows, 150 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Zwart & Rood Geshopt

Recycled 
op de fiets!

€3850
excl. btw

320039



2323

Twee mooi bewerkte glazen theelichthouders, Ø 7x8 cm | Organza zakje met 
theelichtjes, 8 st | Moldavische rode w� n 47° N Pinot Noir, 75 cl | Ribbelchips 
paprika, 90 gr | Pinda’s gezouten, 75 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 
150 gr | Focaccine toastjes met zwarte ol� ven, 200 gr | Kaaspuntjes, 140 gr |
Bruschetta zongedroogde tomaat, 90 gr | Borrelbroodmix incl. bakvorm, 
350 gr | Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in b� passende geschenkdoos

Complimenten!

Compliment 
voor jou!

320040

€4000
excl. btw



2424

Luxe Tasting Box waarin 5 tubes met verschillende soorten gin | Twee 
fl esjes Fever Tree premium Indian tonic, à 200 ml | Capital Crisps Paris-
tangy cheese, 75 gr | Honey roasted pinda’s, 150 gr | Wafelbolletjes bieslook 
roomkaas, 50 gr 

Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos met banderol

Good Tastings Gin 

Wereldse ervaring!

320041

€4000
excl. btw



2525De houten pretzel standaard maakt geen deel uit van de samenstelling

Noorderlicht
Fleece deken in 4 assorti kleur, 130x160 cm | Set met 4 gekleurde glazen 
theelichthouders, Ø 5,5x3,5 cm | Organza zakje met theelichten, 8 st | Hot 
choco/marshmalow bomb in to-go cup, 1x20 gr | Ribbelchips gezouten, 
90 gr | Borrelmix share box, 140 gr | Zweedse broodjes, 150 gr | Kaaspuntjes, 
140 gr | Smulkoek, 140 gr | Stroopwafels, 8 st | Puntje cream fudge, 150 gr |
Big pretzels BIO, 80 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Stoer en ruig, 
smakelijk en warm!

€4000
excl. btw

320042



2626

Twee aardewerk serveerschaaltjes wit, Ø 8,8 cm | Servetten Bella Italia, 
33x33 cm | Italiaanse rode w� n Tri Colore Merlot/ Corvina, 75 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pizzasnacks, 85 gr | Croccantini toast, 100 gr |
Gesneden serranoham, 50 gr | Grissini Torinesi, 100 gr | Piacelli groene 
pesto alla Genovese, 190 gr | Piacelli pesto rosso, 190 gr | Tagliatelle con 
tomato, 300 gr | Pastasaus, 690 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos 

Smakelijk Italiaans

Buon appetito

€4000
excl. btw

320043



2727

Teakhouten sn� -/serveerplank,uniek in uitvoering, ca. 43x26,5x4 cm | Terracotta 
tapasschaaltje, Ø 12x4 cm | Twee bewerkte w� nglazen | Spaanse rode w� n 
Puro Vino de España Tinto, 75 cl | Chips met zeezout, 90 gr | Borrelnoten chili, 
60 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 150 gr | Dipsticks, 100 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Delizioso groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Delizioso chili 
allioli, 130 gr | Gesneden vacuümverpakte chorizo & salami, 60 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Stoere Tapas

Stoer 
geserveerd

320044

€4500
excl. btw



2828

Hout en bamboe windlicht, incl. glazen waxinelicht inzet, 23x23x22 cm |
Organzazakje met 3 maxi theelichten | Italiaanse rode w� n Oltremare Nero 
d’Avola, 75 cl | Thee, 10x2 gr | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pinda’s honing/
zeezout, 200 gr | Hartige cracks sweet BBQ, 80 gr | Popcorn zout, 100 gr |
Koekreep, 90 gr | Luxe Italiaanse bonbons, 2 st 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Rust & Relax

Sfeervol 
verlicht

€4500
excl. btw

320045



2929

Bamboe serveerplank met dipper schaaltje, 14x25x1,5 cm | Vrol� k gekleurde 
cocktailprikkers, 50 st | Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl | Ribbelchips 
paprika, 90 gr | Pikante pinda mix, 200 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 
150 gr | Kaasbiscuits, 75 gr | Laurieri Grisotto rosmarino dipsticks, 30 gr |
Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Groene ontpitte ol� ven, 50 gr | Colavita 
ol� folie extra vergine, 25 ml | Gesneden vacuümverpakte chorizo & salami, 
60 gr | Borrelbroodmix incl. bakvorm, 350 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Uitgebreide Tapas

Genieten 
op z’n Spaans

320046

€4500
excl. btw



30

Opvouwbare telefoonhouder in de vorm van 
een strandstoel | Spaanse rode w� n Nerea 
Tempranillo Tinto, 75 cl | Twee fl esjes Bavaria 
bier 0.0%, à 30 cl | Twee blikken Pepsi cola 
regular, à 33 cl | Handcooked chips salt, 125 gr |
Pinda’s met zout, 150 gr | Twee zakjes Doritos 
Bits Zero’s sweet paprika, à 33 gr | Popcorn 
zoet, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Olymp 
snack ol� ven met sinaasappelzest en kruiden, 
70 gr | Balocco cacao wafels, 125 gr | Van Gilse 
poedersuiker, 125 gr | Atlanta pannenkoekmix, 
400 gr | Truffels speculoos karamel, 50 gr |
Chocolade boomhangers, 105 gr | Haribo 
Starmix, 75 gr | Anta Flu mint menthol, 80 gr |
Jawbreaker tropical, 5 st | Fudge vanille, 170 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Groot in Blauw

Volume in blauw!

Volume 
Topper

€4500
excl. btw

320047



31



3232

Fleece deken rood, 160x125 cm | Set van 2 mokken zwart, à 220 ml |
Servetten merry Christmas, 33x33 cm | Kaarsjes rood, 7 st, 7 cm | Twee 
glazen fl esjes geschikt voor kaarsen, 7x12 cm | Theeselectie (3 smaken), 
3x5x1,5 gr | Chocomelk, 4x20gr | Kerstboom stapelkoekjes, 150 gr |
Chocolade boomhangers, 105 gr | Candy Cane XL, 60 gr | Creamy mallows 
mini, 150 gr | Kerstboom cream fudge, 150 gr 

Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

Christmas Time

Merry 
Christmas!

€4500
excl. btw

320048



3333

Set van 4 verschillende bierglazen | Hertog Jan bier naturel, 30 cl | Hertog 
Jan bier Tripel, 30 cl | Hertog Jan bier Karakter, 30 cl | Hertog Jan Winterbier, 
30 cl | Delizioso patatas fritas naturel, 110 gr | Gezouten pinda’s, 150 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Popcorn zeezout & zwarte peper, 80 gr | Toast, 
100 gr | Wyngaard kaas met zwarte peper, 150 gr | Paté met v� gen, 70 gr |
Fuet extra, 150 gr | Potje aioli, 106 ml

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Bier Proeverij

Have Fun!

320049

€4500
excl. btw



3434

Bonte Mix
Fruit Action appelsap, 1 ltr | Bos-
vruchtenthee, 30 gr | Twee blikken Sourcy 
mineraalwater naturel, à 33 cl | Croky 
paprika, 100 gr | Pinda’s Sriracha hot 
chili, 70 gr | Doritos Bits Twisties honey 
bbq, 30 gr | Doritos Bits Zero’s sweet 
paprika, 33 gr | Maxi brezel gezouten, 
200 gr | Popcorn zoet, 70 gr | Cream 
crackers, 200 gr | Knakworst, 270 gr |
Zaanse yoghurt mayo, 170 ml | Knorr 
drinkbouillon tomaat, 40 gr | Everyday 

beschuit, 125 gr | Van Gilse suikerstroop, 
500 gr | Choca vlokmix, 200 gr | Everyday 
havermout, 500 gr | Pally theebiscuit, 
300 gr | Kruidkoek, 145 gr | Van Gilse 
poedersuiker, 125 gr | Pannenkoekenmix, 
180 gr | De Heer chocoladereep melk/
hazelnoot, 75 gr | Chocolates de 
luxe, 180 gr | Haribo kersen, 75 gr |
Woogie kauwgomballen 28 st /70 gr |
Heinz gepelde tomaten, 400 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos

Kleurrijk 
pakket

320050

€4500
excl. btw



3535

Good Tastings Thee 
Giftbox waarin 2-delige theeset met thee- en honinglepel | Tasting box met 
5 soorten thee in tubes | Honing van wilde bloemen, 50 gr | Koek kransjes, 55 gr |
Chocolade pretzels speculaas, 80 gr 

Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos met banderol

Proeverij next-level

320051

€4500
excl. btw



3636

Pathé Thuis fi lm cadeaukaart voor één fi lm naar keuze | Twee popcorn 
bekers, 18x12 cm | Rietjes rood-wit, 20 cm | Twee fl esjes Coca Cola regular, 
à 20 cl | Cappuccino classic fl avour, 100 gr | Chocomelk, 500 ml | Lay’s Chips 
naturel, 85 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr | Pretzel sticks XXL, 200 gr | BBQ 
Star Mix, 75 gr | Popcorn zoet, 100 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr |
Feiny biscuits softcakes kersenvulling, 135 gr | Chocolates de luxe, 180 gr |
Meringues salty caramel, 75 gr | Popmallows, 125 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Familie Film

Pathé thuis!

320052

€4500
excl. btw



3737

Selfi e set oor het maken van hilarische foto’s | Zuid-Afrikaanse witte w� n Kaaps 
Geskenk Cape White, 75 cl | Twee fl esjes Steenberge premium pilsener, à 25 cl |
Bosvruchtenthee, 30 gr | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Soepstengels 
olio d’oliva, 120 gr | Tomatensoep, 450 ml | Afbak breekbroodstick wit/volgranen, 
150 gr | Zwarte bessen jam, 284 gr | Chocolate chip koekjes, 180 gr | Koekreep, 
90 gr | Lonka soft nougat pinda & vruchten, 135 gr | Anta Flu drop menthol, 80 gr |
Marshmallows, 150 gr | Pasta penne, 400 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Groot in Goud

Dat is goed 
thuiskomen!

320053

€4500
excl. btw



3838

Poffertjesplaat giet� zer, Ø 23,5 cm | Beslagspuit set van 2, 250 en 400 ml |
Poffertjes vork | Bakkwast | Servetten rood/wit geruit, 33x33 cm | Van Gilse 
poedersuiker, 125 gr | Koopmans mix voor poffertjes, 400 gr | Campina 
langlekker houdbare volle melk, 1 ltr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Poff ertjes!

Een typisch Nederlandse traditie

€4500
excl. btw

320054



3939

Bamboe houten serveerbord 5 vakken rond, 30 cm | Servetten eco line circles, 
33x33 cm | Spaanse rode w� n Momentum Vino Organico/Sincero Tinto, 75 cl |
Ribbelchips gezouten, 90 gr | Cranberry-pinda mix, 150 gr | Hummus classic, 
150 gr | Toffee cookies, 133 gr | Appeltaartmix incl. bakvorm, 300 gr | Oxfam 
fairtrade Bio zwarte thee, 20x1,8 gr | Luxe stokbrood toast Bio, 100 gr

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Bamboe Feel Good

Relax en geniet!

320055

€4750
excl. btw



4040

Opbergmand vilt met ritsen, omkeerbaar, 30x30x30 cm | Magische kubus |
Spaanse rode w� n Marques de la Carasca Tempranillo/Shiraz, 75 cl | Thee 
2 smaken, 2x5x2 gr | Aqua-Twist mineraalwater met citroensmaak, 50 cl |
Croky chips partymix, 6x30 gr | Gekleurde zoete popcorn, 50 gr | Toast, 
100 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Tomatensoep, 450 gr | Grissini torinesi, 
100 gr | Chocolate chip koekjes, 180 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | M&M’s 
pinda, 45 gr | Woogie marshmallows, 200 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Multi Color Mand

Opgeruimd staat netjes

320056

€4750
excl. btw



4141

Simply Green RPET rugtas zwart, 30x44x25 cm | Lentil veggie chips jalapeno 
& lime, 100 gr | Go.Green Cranberry-pinda mix, 150 gr | Go.Green veggie 
bruschetta spread zongedroogde tomaat, 90 gr | Go.Green halva vruchtenjam 
aardbei, 320 gr | Go.Green Groente pannenkoekmix van rode biet, 300 gr |
Oxfam Fairtrade Bio groene thee, 20x1,8 gr | Smaakt Bio r� stwafel gezouten, 
100 gr | Soul water still, 33 cl | Go.Green luxe stokbrood toast Bio, 100 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Green on the Move

Verantwoord 
op pad

320057

€4750
excl. btw



4242

Onderzetter zwart metaal, 19,5x19x1 cm | Kunststof opschep/soeplepel |
Spaanse rode w� n Celebration Tinto Espana, 75 cl | Twee fl esjes Hertog Jan 
bier, à 30 cl | Chips handcooked salt, 125 gr | Kaaskoekjes, 60 gr | Pretzel 
sticks XXL, 200 gr | Popcorn, 125 gr | Snack bites met truffelsmaak, 80 gr |
Toast naturel, 50 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Champignonsch� fjes, 212  ml |
Soepstengels olio d’oliva, 120 gr | Tomaten-courgettesoep veggie, 400 ml |
Risotto funghi porcini, 175 gr | Fletcher Voordeel Voucher 

Alles is Hartig

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoosLekker hartig!

€4750
excl. btw

320058



4343

Alles is Zoet
Twee zwarte pannenlappen | Sparkling druivensap, 75 cl | Thee, 10x2 gr |
Chocomelk, 500 ml | Popcorn zoet, 100 gr | Delizioso appel/peren stroop, 90 ml |
Easy Bakery afbak kaiserbroodjes, 200 gr | Koekreep, 90 gr | Twee honey spoons, 
à 7 gr | Hagelslag melkchocolade, 200 gr | Appelkruimeltaartmix incl. bakvorm, 
300 gr | Stroopwafels, 8 st | Kerstpastilles melkchocolade, 70 gr | Chocolade 
boomhangers, 75 gr | Lonka soft nougat pinda & vruchten, 135 gr | Popmallows, 
125 gr | Caramel drops, 150 gr | Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

For a 
sweet tooth

€4750
excl. btw

320059



4444

Metalen vouwmand zwart, 26,5x32,5 cm | Servetten, For You, 33x33 cm |
Italiaanse rode w� n Rimbaldi Montepulciano d’Abruzzo, 75 cl | Cappuccino, 
6x12,5 gr | Chips met zeezout, 90 gr | For You mini pretzels, 80 gr | Popcorn 
kaneel, 90 gr | For You toast, 100 gr | Smeerkaas, 125 gr | Mini Magdelena 
cakejes, 180 gr | For You fudge speculaas, 170 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Mand for You

Just for You!

€4850
excl. btw

320060



4545

Bijtjes en Bloemetjes
Met de duurzame en verantwoorde themal� n BEE maakt u een bewuste keuze. 
De biologische, vegan of vegetarische producten z� n goed voor u én uw 
omgeving. Daarnaast steunt u de werkzaamheden van stichting The Pollinators 
die streeft naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten, zoals 
b� en en vlinders. Met de verrassende upcycle tips geeft u een deel van de 
verpakkingen een tweede leven. 
Plantenmand naturel touw, Ø 28x30 cm | Houten serveerplank, 27x14x1.2 cm |
Servetten, 33x33 cm | Bee bloemzaden, 4 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Zeevruchten 
chocolade, 65 gr | Groene thee Bio, 15 gr | Kaaskoekjes met kom� n Bio, 60 gr |
Appelsap Bio, 75 cl | Toast Bio, 100 gr | Popcorn zoet/zout Bio, 90 gr | Noten/
Roz� nenmix ongezouten Bio, 100 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos 

Laat ze 
zoemen

320061

€5000
excl. btw



4646

Sunware zilverkleurige opbergbox met deksel, 24 ltr | Spaanse rode w� n 
Gusto Tinto, 75 cl | Thee, 10x2 gr | Crisps peppermix, 75 gr | Delizioso 
gezouten pinda’s, 60 gr | Popcorn, 125 gr | Obando picos Utreranos, 
150 gr | Great Gourmet aioli, 190 gr | Gingerbread, 350 gr | Atlanta mix voor 
oliebollen, 500 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Roz� nen, 100 gr | Lonka 
fudge vanille, 180 gr | Twisted mallows, 90 gr | Metertje drop, 96 gr | Piacelli 
pennette rigate, 500 gr | Tomatensaus, 330 gr 

De gevulde Sunware box wordt voorzien van een beschermende krimpfolie

Volle Bak!

Alles in de box

320062

€5000
excl. btw



4747

Mysterieus Mooi
Tajine zwart, Ø 24x14,5 cm | Servetten Mira, 33x33 cm | Koriander zaden |
Lemonade, 75 cl | Pita crackers met zeezout, 150 gr | Olymp groene ontpitte 
snackol� ven met gember en kruiden, 70 gr | Hummus classic spread, 150 gr |
Harirasoep veggie, 480 ml | Flatbread mix, 300 gr | Couscous, 250 gr |
Couscous kruiden, 30 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Genieten van 
Mezze 

€5000
excl. btw

320063



4848

Tristar multifunctionele grill 750W | Twee fl esjes Swinckels Superior Pilsner, 
à 33 cl | Raak Gazeuse limonade champagne pils, 75 cl | Thee, 10x2 gr |
Croky Rough & Real chips spicy cajun, 125 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Zaanse veganaise, 170 ml | Duyvis mix voor aïoli, 6 gr | Cairo Pita broodjes, 
500 gr | Kruidkoek, 145 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Twee snoep Gummi 
miniburgers | Twee Van Strien bio haver & noten koeken, à 35 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Familie Grill

Gezellig tafelen

320064

€5000
excl. btw



4949

Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl | Twee blikken Royal Club tonic, à 
33 cl | Thee, 10x2 gr | Crisps zoutjes, peppermix, 75 gr | Delizioso gezouten 
pinda’s, 60 gr | Salty crackers, 80 gr | Popcorn, 125 gr | Obando picos 
Utreranos, 150 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Great Gourmet aioli, 190 gr | Twee 
suikerwafels, à 55 gr | Gingerbread, 350 gr | Atlanta mix voor oliebollen, 
500 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Roz� nen, 100 gr | Lonka fudge vanille, 
180 gr | Twisted mallows, 90 gr | Metertje drop, 96 gr | Piacelli pennette 
rigate, 500 gr | Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Zilver & Zwart

Stijlvol!

€5000
excl. btw

320065



5050

€5000
excl. btw

320066



51

Twee fl esjes Bavaria 0.0%, à 30 cl | Twee fl esjes 
Pepsi cola, à 20 cl | Pickwick bosvruchtenthee, 
20x1,5 gr | Frutesse Maestrichter fruitstroop, 
80 gr | Duyvis t� gernootjes bacon-kaas, 
40 gr | Lu Tuc crackers naturel, 100 gr | Croky 
partymix, 6x30 gr | Snack a Jack crispy cheese, 
23 gr | Grozette strooikaas, 40 gr | Knorr 
soeppakket, 95 gr | Lupack soepballen, 200 gr |
Verkade beschuit volkoren, 125 gr | Vegan 
kokosbrood, 300 gr | Verkade Nizza kokos, 
240 gr | Twee stuks Pe� nenburg ontb� tkoek, 
à 28 gr | Koopmans pannen koekmeel, 400 gr |
Ritter Sport melkchocolade honing/zout/
amandel, 100 gr | Mentos mint, 38 gr | Haribo 
bananenschuim, 70 gr | Skittles fruit, 45 gr |
Honig macaroni, 700 gr | Knorr mix voor 
macaroni, 61 gr | Silvo papr� st, 400 gr  

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Vrolijk, Vol en Veel!

Volume 
Topper!



5252

Plaid gemaakt van milieuvriendel� k gerecycled Eco katoen groengr� s, 
125x150 cm | Kaarsjes mosgroen, 7 st, 7, 7 cm | Twee glazen fl esjes 
geschikt voor kaarsen, 7x12 cm | Spaanse biologische rode w� n Biotique 
Cabernet Sauvignon, 75 cl | Go.Green Theeselectie (3 smaken), 3x5x1,5 gr |
Go.Green Barritas pipas, 100 gr | Go.Green Popcorn zout, 100 gr | Go.Green 
Tomaat-courgettesoep veggie, 400 ml | Go.Green Melkchocolade, 100 gr |

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos. 

Duurzaam Thuis

een do-good pakket

Met dit geschenk 
worden bosprojecten 
door Treesforall 
gesteund. 
Zie www.treesforall.nl

320067

€5000
excl. btw

https://www.treesforall.nl/


5353

Aroma diffuser walnoot | Essentiële olie citroen, 5 ml | Radacini Sparkling 
wine, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Wafelbolleyjes bieslook roomkaas, 
50 gr | Picos naturel dipsticks, 200 gr | Kaasdip & saus, 125 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Aroma Relax

Heerlijk geurend

€5000
excl. btw

320068



5454

Pizza bakplaat, Ø 32cm | Kweekset voor pizzakruiden: rucola, tomaat, paprika 
en basilicum | Pizzasn� der | Servetten pizza, 33x33 cm | Italiaanse rode w� n 
Terre di Mario Rosso, 75 cl | Twee fl esjes Italiaans bier Birra Moretti, à 30 cl |
Cappuccino, 6x12,5 gr | Dipsticks rozemar� n, 150 gr | Delizioso groene 
ontpitte ol� ven, 140 gr | Piacelli sfogliatine glassate koekjes, 200 gr | Delizioso 
pizzabodem mix, 400 gr | Delizioso pizzasaus, 250 gr | Piacelli pesto rosso, 
190 gr | Tomatensaus, 330 gr | Fusilli pasta, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Italian Party

Pizza!

€5000
excl. btw

320069



5555

Fietstas/shopper met rolsluiting zwart, 30x17,5x55 cm | Aluminium bidon 
zilver | Fritz-Kola traditioneel, 33 cl | Fritz-Kola zonder suiker, 33 cl | Zwarte 
thee, 15 gr | Chips met zeezout, 90 gr | Kaaskoekjes, 60 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Stroopwafels, 8 st | Mallows, 140 gr | Fudge vanille, 
170 gr | Pepermunt, 125 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Thanks!

THNX

320070

€5000
excl. btw



5656

Sunware opbergbox lichtgroen gemaakt van gerecycled materiaal, 13 ltr | Deksel 
met houtprint | Servetten eco line birds and twigs green, 33x33 cm | Breitsammer 
woudhoning, 67 gr | Oxfam fairtrade Bio zwarte thee, 20x1,8 gr | Oxfam fairtrade 
praliné chocolade, 48 gr | Natural Spices - bio mix voor kruidenboter, 14 gr |
Smaakt Bio penne wit, 500 gr | BioToday notenmix reep met honing, 25 gr |
BioToday snackmix cranberry-pompoen, 42 gr | Smaakt Bio pastasaus arrabiata, 
350 gr | BioToday mais-peulvruchten triangles zoutjes, 80 gr | Van Strien bio 
roomboter koek met walnoten, 35 gr | Soul Water still, 33 cl | Bio ontb� tkoek, 
140 gr | Leksands ecologisch knäckebröd Bio, 200 gr | Twee fl esjes Van Kempen 
Bio appelsap, à 18,5 cl 

Bio Box

Verpakt in de opbergbox en voorzien 
van een beschermende krimpfolie

Biologisch 
verantwoord!

320071

€5250
excl. btw



5757

Twee fl esjes Alfa Edel pils, à 30 cl | Fruit Action appelsap, 1 ltr | Bosvruchtenthee, 
30 gr | Twee blikken Sourcy mineraalwater, à 33 cl | Croky paprika chips, 100 gr |
Pinda’s Sriracha hot chili, 70 gr | Doritos Bits Twisties honey bbq, 30 gr | Doritos Bits 
Zero’s sweet paprika, 33 gr | Maxi brezel gezouten, 200 gr | Niels popcorn zoet, 70 gr |
Cream crackers, 200 gr | Bruschetta toastjes garden grill fl avour, 70 gr | Knakworst, 
270 gr | Zaanse yoghurt mayo, 170 ml | Knorr drinkbouillon tomaat, 40 gr |
Everyday beschuit, 125 gr | Easy Bakery afbak kaiserbroodjes, 200 gr | Kokosbrood, 
275 gr | Van Gilse suikerstroop, 500 gr | Choca vlokmix, 200 gr | Everyday havermout, 
500 gr | Pally theebiscuits, 300 gr | Everyday fourres vanille koekjes, 500 gr |
Kruidkoek, 145 gr | Van Gilse poedersuiker, 125 gr | American pancake mix, 180 gr |
De Heer chocoladereep melk/noot, 75 gr |
Chocolates de luxe, 180 gr | Haribo kersen, 
75 gr | Woogie kauwgomballen 28 st / 
70 gr | Heinz Tomaten gepeld, 400 gr |
Pastaschelpjes, 250 gr 

Bonte Mix XL

Verpakt in een 
b� passende 
geschenkdoos

Lekker, bont 
en veel!

320072

€5500
excl. btw



5858

Tapas Compleet
Sn� plank mangohout en metaal, 40x22x2 cm | Schaaltje mat zwart, 
Ø 11,5×7,5c m | Spaanse rode w� n Baron de Gerald Tempranillo, 75 cl | Twee 
fl esjes Steenberge premium pilsener, à 25 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr |
Pinda’s & roz� nen mix, 240 gr | Salty crackers XL, 180 gr | Pretzelmix gezouten, 
200 gr | Popcorn zeezout & zwarte peper, 80 gr | Wyngaard kaas mosterd/dille, 
150 gr | Delizioso groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Tapaskruiden 3 smaken | La 
Siega fuet worst, 160 gr | Borrelbroodmix incl. bakvorm, 350 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Een volle plank

€5500
excl. btw

320073



5959

Draadloze speaker/w� nkoeler/vaas met LED verlichting, 30xØ25 cm | Sparkling 
druivensap 0,0% alc., 75 cl | Chips met zeezout, 90 gr | Kaaskoekjes, 60 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Popcorn zoet, 50 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Chocolade 
boomhangers, 105 gr | Mallows, 140 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Trendy Cooler

Merci voor je inzet!

320074

€5500
excl. btw



6060

BBQ op Tafel
Opvouwbare bbq/grill plaat | ECHT® briketten, 1,25 kg | Satéprikkers, 30 cm, 
100 st | Servetten My Burger, 33x33 cm | Twee fl esjes Hertog Jan bier, 
à 30 cl | Augurken plakjes, 180 gr | Mega Burger Buns broodjes, 300 gr |
Mega BBQ mallows, 375 gr | Hamburgerkit met hamburger kruidenmix en 
hamburger sausmix 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Met BBQ op pad

€5500
excl. btw

320075



6161

Selfi e set voor het maken van hilarische foto’s | Zuid-Afrikaanse witte w� n Kaaps 
Geskenk Cape White, 75 cl | Twee fl esjes Steenberge premium pilsener, à 25 cl |
Bosvruchtenthee, 30 gr | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Popcorn zoet, 100 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 
125 gr | Ragout kip, 300 gr | Soepstengels olio d’oliva, 120 gr | Tomatensoep, 
450 ml | Afbak breekbroodstick wit/volgranen, 150 gr | Mini bouchées, 12 st / 
66 gr | Zwarte bessen jam, 284 gr | Chocolate chip koekjes, 180 gr | Koekreep, 
90 gr | Twee honey spoons, à 7 gr | Stroopwafels, 8 st | Lonka soft nougat pinda 
& vruchten, 135 gr | Anta Flu drop 
menthol, 80 gr | Marshmallows, 
150 gr | Pasta penne, 400 gr |
Tomatensaus, 330 gr 

Verpakt in een b� passende 
kerstgeschenkdoos

Goud XL

Laat u 
verrassen!

320076

€5750
excl. btw



6262

Bestron raclette met natuurgrillsteen en grillplaat, incl. onderzetters en 
spatels, 4 pers | Servetten Foodclub | Paprika en feta spread, 140 gr |
Shoarma kruiden, 30 gr | Kaasdip & saus, 125 gr | Augurken en 
Amsterdamse uitjes mix, 330 gr | Stokbrood incl. bakvorm, 200 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Samen Racle� en

Gezellig home cooking!

€5750
excl. btw

320077



6363

Draadloze speaker/w� nkoeler/vaas met LED verlichting, 30xØ25 cm | Twee 
fl esjes Desperados original Mexicaans bier, à 33 cl | Salty biscuits chili, 
200 gr | Salsadip, 260 gr | Nacho chips, 125 gr | Wraps, 240 gr | Mexicaanse 
kruidenmix, 30 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Mexicaans Gekoeld

Caribbean Vibe!

320078

€5750
excl. btw



6464

Zoet Geserveerd
Serveertoren, 3 étages met ronde planchettes, Ø 16x30,5 cm | Set van 
2 mokken terra kleurig, à 220 ml | Servetten robin in thistels, 33x33 cm |
Thee, 10x2 gr | Panettone classic, 100 gr | Toffee cookies, 133 gr | Koekreep 
90 gr | Twee candy sticks bruin | Pindarotsen melk, 100 gr | Melkchocolade 
tablet, 100 gr | Meringuettes prosecco, 50 gr | Mallows, 140 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Sweets 
for my sweets

€5750
excl. btw

320079



6565

Hartig Geserveerd
Tapas serveertoren, 3 étages, 19x13,5x25,5 cm | Cocktailprikkers | Twee 
fl esjes La Trappe Dubbel bier, à 33 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pretzel 
sticks XXL, 200 gr | BBQ Star Mix, 125 gr | Popcorn zeezout & zwarte peper, 
80 gr | Delizioso picos Andaluz, 150 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Delizioso 
groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Gesneden chorizo & salami, 60 gr | Great 
Gourmet aioli, 190 gr | Borrelbroodmix incl. bakvorm, 350 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos Hartig all-over

320080

€5750
excl. btw



6666

Opvouwbare shopper groen, 38x38 cm | Handige organizer lime, 34x34x28 cm |
Basilicum kweekset | Spaanse witte w� n Marques de la Carasca Verdejo/
Sauvignon Blanc, 75 cl | Twee blikken Hero fruitsap appel, à 25 cl | Cappuccino 
hazelnoot smaak, 100 gr | Thee, 10x2 gr | Aqua-Twist mineraalwater 
muntsmaak, 50 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
R� stwafels zeezout, 100 gr | BBQ Star Mix, 75 gr | Toast naturel, 50 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Grissini Torinesi, 100 gr | Tomatensoep, 300 ml | Hagelslag 
chocolade paillets, 150 gr | Stroopwafels, 64 gr | Cookies chocolate/hazelnut, 
135 gr | Atlanta cakemix, 400 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Mallows, 175 gr |
Pastasaus Napolitana, 230 gr | Tagliatelli nestjes spinazie, 250 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Groot in Groen

Groen 
gevuld

€6000
excl. btw

320081



6767

Niet zo Bescheiden
Royale weekend-strandtas/duffl ebag, 28,5x58 cm | Spaanse rode w� n Nerea 
Tempranillo Tinto, 75 cl | Zwarte thee, 15 gr | Twee fl esjes vitamine water 
mango-guave, à 50 cl | Chips met zeezout, 90 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Duyvis mix 
voor dipsausjes carnaval, 6 gr | Tomatensoep, 450 gr | Soepstengels, 125 gr |
Balocco wafel blokjes cacao, 125 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Fudge vanille, 
170 gr | Marshmallows, 150 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Bijna koninklijk!

€6000
excl. btw

320082



6868

Plaid donkerblauw, 130x170 cm | Kaarsjes gr� s, 7 st , 7 cm | Twee glazen 
fl esjes geschikt voor kaarsen, 7x12 cm | Spaanse rode w� n Winetime Merlot, 
75 cl | Theeselectie (3 smaken), 3x5x1,5 gr | Ribbelchips gezouten, 90 gr |
Borrelmix share box, 140 gr | Popcorn zout, 100 gr | Toast naturel, 90 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Kerstboom stapelkoekjes, 150 gr | Smulkoek, 140 gr |
Chocolade pannenkoekmix, 250 gr | Meringue choco, 75 gr | Mallows, 140 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Winter Moments

Make memories 
that last forever…

€6000
excl. btw

320083



6969

Serveerschaal 2 delig | Cocktailprikkers 50 st | Servetten natural leaves beige, 
33x33 cm | Italiaanse rode w� n Caleo Primitivo, 75 cl | Cappuccino koffi esachets, 
4x12 gr | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Pinda’s gezouten, 150 gr | Popcorn zout, 
100 gr | Brie, 125 gr | Ol� ven, 240 ml | Mediterraans zeezout, 40 gr | Colavita 
ol� folie extra vergine, 25 ml | Afbak breekbroodstick wit/volgranen, 150 gr |
Appeltaartmix incl. bakvorm, 300 gr | The Belgian Chocolat giftbox caffe latte, 
200 gr | Mallows, 140 gr | Slagroom, 250 ml 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Naturel Geserveerd

au naturel 
op z’n best

€6250
excl. btw

320084



7070

Serveerplank van beukenhout in de vorm van een kerstboom, 35x26x1,5 cm |
Fleece deken rood, 160x125 cm | Set van 2 zwarte mokken, à 220 ml | Servetten 
Merry Christmas, 33x33 cm | Kaarsjes rood, 7 st, 7 cm | Twee glazen fl esjes 
geschikt voor kaarsen, 7x12 cm | Sparkling druivensap, 75 cl | Theeselectie 
(3 smaken), 3x5x1,5 gr | Chocomelk, 4x20 gr | Kerstboom stapelkoekjes, 150 gr |
Chocolade boomhangers, 105 gr | Candy Cane XL, 60 gr | Creamy mallows mini, 
150 gr | Nougat, 130 gr | Cream fudge, 150 gr 

Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

Kerstmis All-Over

Merry 
Christmas!

€6350
excl. btw

320085



7171

Speel het spel en ontsnap als eerste! | Acacia serveerplank, 30x21x1 cm | Escape 
room boekje | La Trappe blond bier, 75 cl | Twee fl esjes sparkling appelsap, à 
33 cl | Cappuccino, 6x12,5 gr | Theeselectie (3 smaken), 3x5x1,5 gr | Ribbelchips 
gezouten, 90 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 150 gr | Wafelbolletjes kaas, 
50 gr | Popcorn zout, 100 gr | Toast naturel, 90 gr | Kaaspuntjes, 140 gr | Kleintje 
tomatensoep, 300 ml | Stokbrood incl. bakvorm, 200 gr | Kerstboom stapelkoekjes, 
150 gr | Milky cream bonbons, 150 gr | Pepermunt, 100 gr 

Verpakt in een b� passende “Escape Box” geschenkdoos

Escape Room

Niets is 
wat het lijkt!

€6500
excl. btw

320086



7272

Groene Dull PU lederen koeltas, 36x27x26 cm | Drinkfl es met zwarte 
neopreen hoes | Cocktailprikkers | Schaaltje mat zwart, Ø 11,5×7,5 cm |
Magazine Winters Doe-Boek | Twee fl esjes La Trappe Nillis bier 0.0%, 
à 33 cl | Chips met zeezout, 90 gr | Popcorn kaneel, 90 gr | Zweedse 
broodjes, 150 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Delizioso 
groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Delizioso groene pesto, 90 gr | Tube 
kruidenbotermix, 10 gr | Grissini XXL, 120 gr | Chocolade reep 52%, 50 gr |
Gezouten karamelrepen, 125 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Goed Gekoeld

Let’s walk!

€6500
excl. btw

320087



7373

Op en Top Spaans
Serveerschaaltje zwart, Ø 8,8 cm | Cocktailprikkers | Spaanse rode w� n 
Gusto Tinto, 75 cl | Mini Spaanse ham met houder en mes, 1 kg | Chips met 
zeezout, 90 gr | Borrelnoten chili, 60 gr | Popsnacks chili, 120 gr | Manchego 
kaas, 150 gr | Delizioso groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Kaasdipsaus jalapeño 
peper, 250 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Vers afgesneden is 
tóch het lekkerst!

€6750
excl. btw

320088



74

320089

€6500
excl. btw



75

Zuid-Afrikaanse rode w� n Kaaps Geskenk Cape 
Red, 75 cl | Bosvruchtenthee, 30 gr | Twee pakjes 
mineraalwater, à 50 cl | Chips handcooked salt, 
125 gr | Gezouten pinda’s, 50 gr | Pretzel sticks 
XXL, 200 gr | Popcorn zoet, 75 gr | Snack Bites 
met truffelsmaak, 80 gr | Delizioso picos Andaluz, 
150 gr | Toast, 100 gr | Stiratini broodsticks met 
ol� folie, 150 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Delizioso 
groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Paté met v� gen, 
70 gr | Great Gourmet aioli, 190 gr | Delizioso 
appel/peren stroop, 90 ml | Tomatensoep, 
450 gr | Haust beschuit naturel, 125 gr | Twee 
suikerwafels, à 55 gr | Chocolate chip koekjes, 
180 gr | Kruidkoek, 145 gr | Twee honey spoons, 
à 7 gr | Hagelslag melkchocolade, 200 gr |
Pannenkoekenmix, 180 gr | Truffels speculoos 
karamel, 50 gr | X-mas chocolade, 40 gr |
Peppermint, 200 gr | Mallows, 90 gr | Fudge 
vanille, 170 gr | Karamelsticks, 50 gr | Pastasaus 
basilicum, 410 gr | Fusilli pasta, 400 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Zwart XL

Volume 
Topper!



7676

Opvouwbare vuur “korf” | BBQ spiezen 24 cm, 4 st | Toefverpakking 
aanmaakhout | Twee fl esjes Swinckels Superior pilsner, à 33cl | Borrel 
share box Star Mix, 140 gr | Borrelworst, 150 gr | Salsadip, 260 gr |
BBQ & Mallows, 250 gr | Nacho chips, 125 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Vuurtje Stoken?

Dé must-have voor 
deze winter!

320090

€7000
excl. btw



7777

Dutch Design storage box met boekenprint | Boeklamp, 14,5x11x2,5 cm |
Portugese witte w� n Pé Tinto, 75 cl | Cappuccino hazelnootsmaak, 8x12,5 gr |
Croky chips Rough & Real picante fuerte, 125 gr | Popcorn zoet, 100 gr |
Cracker met rozemar� n en zeezout, 75 gr | Toast naturel, 50 gr | Kaaspuntjes, 
140 gr | Cookies chocolate/hazelnut, 135 gr | Chocolade boomhangers, 100 gr |
Pepermunt, 100 gr 

De gevulde Dutch Design storage box wordt verpakt in een bruine 
transportdoos

Dutch Design

Dutch Design Books

320091

€7000
excl. btw



7878

Panini grill koper, 27x30 cm | Twee bewerkte drinkglazen | Servetten, 
33x33 cm | Spaanse rode w� n Gusto Tinto, 75 cl | Brie, 125 gr | Ol� ven, 
240 ml | Gesneden serrano ham, 50 gr | Dipduo pestodip & aioli, 2x70 ml |
Dutch Bakery afbak ciabatta, 250 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Familie Panini

Voor een superverse 
ciaba� a

€7500
excl. btw

320092



7979

Tristar electrische wok | Pollepels hout, set 3 st | Servetten red, 33x33 cm | Twee 
fl esjes Iki beer green tea and yuzu, à 33 cl | Mie, 500 gr | Satésaus, 100 gr |
Ketjap manis, 250 ml | Sambal, 200 gr | Rode curry pasta, 100 gr | Gebakken 
uitjes, 100 gr | Kroepoek naturel, 60 gr 

Verpakt in een st� lvolle geschenkdoos

Aziatisch Wokken

Mooi en makkelijk

€8250
excl. btw

320093



8080

Princess hybride bucket barbecue met een fraaie bamboe sn� -/serveerplank. 
De BBQ is zowel elektrisch als met briketten te gebruiken | Servetten My 
Burger, 33x33 cm | Twee fl esjes Hertog Jan Karakter bier, à 30 cl | BBQ 
dipsaus, 330 gr | Augurken sch� fjes in zuur, 180 gr | Mega Burger Buns 
broodjes, 300 gr | Nacho chips, 125 gr | Hamburgerkit met hamburger 
kruidenmix en hamburger sausmix 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Handige Princess

Een geweldig 
cadeau!

€8300
excl. btw

320094



8181

Tristar connectable raclette | Servetten Connected, 33x33 cm | Spaanse rode 
w� n Gusto Tinto, 75 cl | Zwarte thee, 15 gr | Kaaskoekjes, 60 gr | Toast, 100 gr |
Kaaspuntjes, 125 gr | Chocolate chip koekjes, 180 gr | Pannenkoekenmix, 250 gr |
Truffels speculoos karamel, 50 gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Connected

Let’s eat and connect!

320095

€8500
excl. btw



8282

Time to Sparkle

Geweldig om te 
mogen ontvangen!

€8500
excl. btw

320096
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Pepermolen, hout, Ø 6x68 cm | Servetten Merry 
Christmas, 33x33 cm | Spaanse rode w� n Gusto 
Tinto, 75 cl | Groene thee, 15 gr | Gezouten pinda’s, 
150 gr | Croky Partystars, 80 gr | Kaaskoekjes, 60 gr |
Pretzels XXXL in 3 smaken, 150 gr | Popcorn zoet, 
100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Dipduo pestodip & aioli, 
2x70 ml | Dutch Bakery original afbak baguette wit, 
220 gr | Cinnamon gingerbread, 200 gr | Karamel Cake 
in a cup, 280 gr | Truffels karamel & zeezout, 100 gr |
Mallows, 140 gr | Fudge speculaas, 170 gr | Salmiak 
dropstaafjes, 125 gr | Carbonara pastasaus, 310 ml |
Tagliatelle pasta, 500 gr 

Verpakt in de sfeervolle Time To Sparkle box
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Volume 
Topper!€8500

excl. btw

320097
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Groen XXL
Opvouwbar shopper groen, 
38x38x0,03 cm | Handige organizer 
lime, 34x34x28 cm | Basilicum 
kweekset | Cocktailprikkers | Terracotta 
tapaschaaltje, Ø 12x4 cm | Recepten 
boekje Wereldgerechten | Spaanse witte 
w� n Marques de la Carasca Verdejo/
Sauvignon Blanc, 75 cl | Twee fl esjes 
Heineken pils, à 30 cl | Twee blikken 
Hero fruitsap appel, à 25 cl | Cappuccino 
hazelnoot, 100 gr | Thee, 10x2 gr |
Aqua-Twist mineraalwater muntsmaak, 
50 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr |
Gezouten pinda’s, 50 gr | R� stwafels 
zeezout, 100 gr | BBQ Star Mix, 75 gr |
Toast naturel, 50 gr | Kaaspuntjes, 
140 gr | Olymp ontpitte snackol� ven 
met gember en kruiden, 70 gr | Grissini 
Torinesi, 100 gr | Tomatensoep, 300 ml |
Hagelslag Paillets, 150 gr | Stroopwafels, 
64 gr | Cookies chocolate/hazelnut, 
135 gr | Atlanta cakemix, 400 gr |
Chocolates de luxe, 180 gr | Chocolade 
boomhangers, 100 gr | Mallows, 175 gr |
Pastasaus Napolitana, 230 gr | Tagliatelli 
nestjes spinazie, 250 gr | Don Fernando 
tortilla chips salt, 200 gr | Wanted salsa 
dipsaus mild, 260gr | Wraps, 240 gr |
Mexicaanse kruidenmix, 30 gr 

Verpakt in een b� passende 
geschenkdoos
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XXL houten plank, 115 cm | Organza zakje met 8 st theelichten | Theelicht-
houder glas, Ø 12x20 cm | Chileense rode w� n Valle des Andes Cabernet 
Sauvignon, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Gezouten pinda’s, 150 gr |
Kaaskoekjes, 60 gr | Popsnacks chili, 120 gr | Pretzels XXXL in 3 smaken, 
150 gr | Toast, 100 gr | Kaaspuntjes, 125 gr | Delizioso 
groene ontpitte ol� ven, 140 gr | Delizioso groene pesto, 
90 gr | Stroopwafels, 8 st | Milky cream bonbons, 
130 gr | Meringues mokka, 75 gr | Great Gourmet 
pastasaus basilicum, 410 gr |
Tagliatelle citroen, 300 gr 

Verpakt in de unieke 
Celebrate the Day box

Celebrate the Day!

€8500
excl. btw

320098



8787

Maak van elke dag 
een feestje!



8888

Zwarte ABS trolley, 4-wheel drive, 52x34x21 cm | Sinaasappelsap, 75 cl |
Cappuccino classic fl avour, 100 gr | Bosvruchtenthee, 30 gr | Handcooked 
chips sweet chilli, 125 gr | Borrelnoten, 90 gr | Pretzels crush pizza sauce, 
65 gr | Sesam crackers, 150 gr | Paprika en feta spread, 140 gr | Wafels 
hazelnoot, 100 gr | Chocolates de luxe, 180 gr | Big Ben gesuikerde choco 
pastilles, 200 gr | Pastaschelpjes, 250 gr | Gehakte tomaten, 400gr 

Verpakt in een b� passende geschenkdoos

Rood To-Go

Stijlvol op reis

€8250
excl. btw

320099
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Strak gel� nde Bestron Bakplaat met luxe koperen afwerking, 37x25 cm |
Servetten luxury trees black, 33x33 cm | Franse rode w� n Fonvène Rouge 
Ardèche, 75 cl | Ribbelchips gezouten, 90 gr | Bruschetta toastjes met tomaat, 
150 gr | Veenmeester schuitje milde Goudse kaas, 130 gr | Olymp zwarte 
snackol� ven kruiden & lavendel, 70 gr | Delizioso bruschetta spread paprika-ham, 
90 gr | Tube kruidenbotermix, 10 gr | Quattro dip met kerriesaus, cocktailsaus, aioli 
en bbq saus, 4x70 ml | Dutch Bakery original afbak baguette wit, 220 gr 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos

Strak op Tafel

Copper chique

€10000
excl. btw

320100
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Volume 
Topper XL

320101

€9500
excl. btw
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Zoet & Hartig
In de zoete doos:
Twee pannenlappen zwart | Sparkling druivensap, 
75 cl | Thee, 10x2 gr | Chocomelk, 500 ml |
Popcorn zoet, 100 gr | Delizioso appel/peren stroop, 
90 ml | Easy Bakery afbak kaiserbroodjes, 200 gr |
Koekreep, 90 gr | Twee honey spoons, à 7 gr |
Hagelslag melk, 200 gr | Appelkruimeltaartmix 
incl. bakvorm, 300 gr | Stroopwafels, 8 st |
Kerstpastilles melk, 70 gr | Chocolade boomhanger, 
75 gr | Lonka soft nougat pinda & vruchten, 135 gr |
Popmallows, 125 gr | Caramel drops, 150 gr |
Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos. 

In de hartige doos: 
Onderzetter metaal, 19,5x19x1 cm | Soep/
opscheplepel | Spaanse rode w� n Celebration Tinto 
Espana, 75 cl | Twee fl esjes Hertog Jan bier, à 30 cl |
Chips handcooked salt, 125 gr | Kaaskoekjes, 60 gr |
Pretzel sticks XXL, 200 gr | Popcorn, 125 gr | Snack 
bites met truffelsmaak, 80 gr | Toast naturel, 50 gr |
Kaaspuntjes, 140 gr | Champignonsch� fjes, 212 ml |
Soepstengels olio d’oliva, 120 gr | Tomaten-
courgettesoep veggie, 400 ml | Risotto funghi 
porcini, 175 gr | Fletcher Voordeel Voucher 

Verpakt in een sfeervolle geschenkdoos. 

Beide volle geschenkdozen worden tesamen 
geleverd in één grote geschenkdoos.
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Classic Panettone Milano - 
Tre Marie, 750 gr | Italiaanse 
Spumante Dolce Millesimato 
2021 (sparkling wine) – 
Cantine Cav. Ceste, 75 cl |
Cantucci koekjes - L’Albereto, 
100 gr | Nougat - I Siciliani, 
80 gr 

Opgemaakt in een kerstzak 
en verpakt in een sfeervolle 
geschenkdoos

Italiaanse rode w� n Cabernet - Cantine Cav. 
Ceste, 75 cl | Italiaanse salami - Clai, 100 gr |
Cotechino, gegaarde worst - Salumifi cio 
Vecchi, 400 gr | Linzen - Molino di Borgo 
S.Dalmazzo, 150 gr | Pasta Paccheri - Il 
Vecchio Pastifi cio di Gragnano, 250 gr |
Pastasaus - Saporie, 185 gr | Handgemaakte 
soepstengels met gorgonzola - Monviso 
Group, 50 gr |  Basis voor minestrone soep 
- Molino di Borgo S.Dalmazzo, 250 gr |
Gedroogde paddestoelen - Bontaloro, 15 gr 

Verpakt en geleverd in een fraaie 
geschenkdoos

Dolce Vita 

Santa Claus 
320103

320102

€3250
excl. btw

€2750
excl. btw
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Ovale zwart gedecoreerde opbergmand |
Italiaanse rode w� n Cabernet - Cantine 
Cav. Ceste, 75 cl | Italiaanse salami - Clai, 
100 gr | Grana Padano Parmezaanse kaas - 
Virgilio, 150 gr | Pasta Paccheri - Poggio del 
Duca, 250 gr | Pastasaus - Saporie, 185 gr |
Handgemaakte soepstengels met gorgonzola - 
Monviso Group, 50 gr | Balsamico az� n - Varvello, 
250 ml | R� st met truffel - Bella Italia, 200 gr 

Verpakt met cellofaan en strik en in een fraaie 
geschenkdoos geleverd

La Contadina

Chloe

Serveertray 
“houtlook” van karton, 
34x22,5x8,2 cm |
Italiaanse rode w� n 
Cabernet - Cantine Cav. 
Ceste, 75 cl |  Cotechino, 
gegaarde worst - Salumifi cio 
Vecchi, 400 gr | Gedroogde 
paddestoelen - Bontaloro, 
15 gr | Italiaanse salami - Clai, 
100 gr | Polenta - Cordero, 
250 gr | Grana Padano Parme-
zaanse kaas - Virgilio, 150 gr |

Handgemaakte 
soepstengels 

met gorgonzola 
- Monviso Group, 

50 gr | Pasta Paccheri 
- Poggio del Duca, 

250 gr | Tomatensaus 
- Le Conserve della 

Nonna, 190 gr | Basis voor 
minestrone soep - Molino di 

Borgo S. Dalmazzo, 250 gr 

Verpakt met cellofaan 
en strik en in een fraaie 
geschenkdoos geleverd

€3750
excl. btw

€3500
excl. btw

320105

320104
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Deze heerl� ke kerstster van massieve 
chocolade wordt gevuld met echte 
Belgische kerstchocolade in wit, melk en 
puur, 400 gram. Heerl� k om met elkaar van te 
genieten t� dens de feestdagen. Dit product 
is tevens zeer geschikt om uw klanten, 
personeel of collega’s mee te verrassen. 

Rond transparant 
geschenkdoosje gevuld 
met échte Belgische 
kerstchocolade in wit, 
melk en puur, 250 gr

Deze heerl� ke kerstklok van 
Belgische chocolade, welke 
met de hand wordt gegoten, 
heeft een gewicht van maar 
liefst ongeveer 275 gram. 
De klok is 16 cm hoog en 
heeft een diameter van 
13,5 cm. Heerl� k om met 
elkaar van te genieten t� dens 
de feestdagen. Dit product is 
tevens zeer geschikt om uw 
klanten, personeel of collega’s 
mee te verrassen. 

Choco Star

Choco Treat Choco Bell

Verpakt per 18 stuks in een verzenddoos Verpakt per 4 stuks in een verzenddoos

Verpakt per 5 stuks in een 
verzenddoos

Pr� s voor verzending per stuk 
op aanvraag 
Geen garantie op breukvr� e 
overkomst

Lekkere 
traktatie!

Bell’s are 
ringing...

Ik zie een ster…

Pr� s voor verzending 
per stuk op aanvraag
Geen garantie op 
breukvr� e overkomst

€1375
excl. btw

€600
excl. btw

€1250
excl. btw

320108

320106 320107
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Een melkchocolade 
Champagnefl es, hand 
gegoten van Belgische 
chocolade, hoogte 
30 cm. Een traktatie 
om te kr� gen en mooi 
om te geven! 

Verpakt per 5 stuks 
in een verzenddoos

Pr� s voor verzending 
per stuk op aanvraag
Geen garantie op 
breukvr� e overkomst

Een glazen presenteerschaal 
gevuld met een massieve Belgische 
chocolade kerstboom en losse 
Belgische kerstchocolaatjes in wit, 
melk en puur, 600gr 

Glazen presenteerschaal 24,5x24,5 cm, 
gevuld met echte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk en puur 
én enkele gedecoreerde chocolade 
kerstballen, 700 gr, verpakt in 
transparante folie. 

Choco Champagne

Choco Tree

Choco Balls

 Verpakt per stuk in 
een verzenddoos

Pr� s voor verzending per stuk op aanvraag
Geen garantie op breukvr� e overkomst

Pr� s voor verzending per stuk op aanvraag
Geen garantie op breukvr� e overkomst

Verpakt per 
stuk in een 
verzenddoos

Proost! Om op 
te eten!

€2000
excl. btw

€2775
excl. btw

320110

320111

€1480
excl. btw

320109
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Spaanse rode 
w� n Tempranillo 
Despierta, 75 cl 

Verpakt in een 
w� ngeschenkdoos

Veuve du Vernay Vin 
Mousseux Brut, 75 cl 

Verpakt in een 
w� ngeschenkdoos

Speciaal ontworpen luxe Giftbox |
Twee sierl� ke Champagnefl ûtes |
Scavi & Ray Prosecco Frizzante, 
20 cl

Speciaal ontworpen luxe Giftbox |
Twee sierl� ke Champagnefl ûtes |
Pierre Zero Sparkling Chardonnay, 
20 cl

Despierta

Veuve du 
Vernay

Scavi & Ray

Pierre Zero

€1300
excl. btw

€1000
excl. btw

€1150
excl. btw

€1150
excl. btw

320115

320112

320114

320113



KERSTMIS 2022, 
hét moment 

voor een blijk 
van waardering!

Op verzoek kunnen w�  
deze voucher in uw 

kerstpakket b� pakken

Kerstmis 2022
Vorig jaar om deze t� d vroegen we ons af hoe werkend NL er in 2022 
b�  zou zitten, na alle Covid-19 en aanverwanten virussen. Het antwoord 
daarop weten we inmiddels: Meer arbeidsplaatsen beschikbaar dan 
arbeidskrachten, serieuze confl icten tussen twee, voor de economie, 
belangr� ke landen en, een beetje verder dan onze Europese grenzen, is er 
in het Verre Oosten nog alt� d een krapte op zowel de arbeidsmarkt als in 
transport- en logistiek. 

Al deze factoren b�  elkaar genomen is het voor ons kerstpakkettenteam 
weer een uitdaging geweest om de Kerstpakketten Selectie 2022 samen 
te stellen. Want het einde van het jaar nadert met rasse schreden en de 
vraag “wat doen we met kerst voor de medewerkers” staat b�  menig 
bedr� fsoverleg weer als agendapunt.

Ik kan u geruststellen: We hebben weer een fraaie collectie voor u 
samengesteld!

Selectie Pakketten
In deze catalogus die voor u ligt treft u een uitgebreide selectie aan van 
traditionele pakketten, pakketten met uitsluitend Italiaanse delicatessen, 
thema pakketten, chocolade geschenken en w� ncadeaus. Uiteraard 
ontbreken hierin ook de Volume Toppers niet. 
Al deze pakketten kunnen w�  lange t� d uit voorraad leveren, echter 
op=op!
Check voor nog meer pakketten inspiratie ook onze website.

Custom Made
Wilt u dit jaar toch zelf een pakket samenstellen dan maken w�  graag 
een exclusief maatwerk voorstel voor u. Dat kan al vanaf 60 stuks gel� ke 
pakketten. Maar wacht hiermee niet te lang, zodat er qua non-food nog 
iets te kiezen valt uit wat voldoende beschikbaar is.

W�  denken graag met u mee b�  het maken van uw keuze!

Uw compleetste kerstpakketten specialist van Nederland en België.

Zuid-Afrikaanse 
rode w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
Red, 75 cl |
Zuid-Afrikaanse 
witte w� n Kaaps 
Geskenk Cape 
White, 75 cl 

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Spaanse rode w� n, 
50 cl | Spaanse 
witte w� n, 50 cl |
Verbonden door een 
“Samenwerking” 
banderol 

Verpakt in een 
geschenkdoos met 
een “Samenwerking” 
sleeve

Italiaanse rode biologische w� n Purato 
Nero d’Avola, 75 cl | Recycled PET 
Bottle Vase

Italiaanse rode 
w� n Masseria 
Pietrosa 
Negroamaro 
Puglia, 75 cl |
Italiaanse witte 
w� n Masseria 
Pietrosa Bianco 
Salento, 75 cl 

Verpakt in een 
w� nkist

Kaaps Geskenk

Samenwerking

Purato

Masseria 
Pietrosa

Verpakt in 
een w� n 
geschenkdoos

Voorwoord

€2995
excl. btw

€1850
excl. btw

€2500
excl. btw

€1950
excl. btw

320119

320116

320118

320117



TIJDIG BESTELLEN:
Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw 
bestelling zo spoedig mogelijk. Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen. 
Zeker nu, met alle onzekerheden op gebied van aanvoer vanwege toenemende 
schaarste van grondstoffen en krapte in het internationale transport. 
Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.

ZEKERE LEVERING:
Landelijke transporteurs verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt 
u er rekening mee dat door weers-, verkeers- en andere omstandigheden
onvoorziene vertraging kan ontstaan.
Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking
afleveren. De laatste jaren worden veel kerstpakketten in de laatste week van
november al voor uitlevering geboekt. Binnen=binnen!

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 30 november is de laatste besteldatum 11 november 2022
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2022
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend
retour is ontvangen.

EIGEN SAMENSTELLING:
Vanaf 60 pakketten leveren wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt 
samenstellen. Informeer naar de mogelijkheden.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 11 november 2022. 
De uitlevering is dan vanaf 12 december 2022.

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van 
ordergrootte, afleversituatie, bijzondere wensen e.d. in overleg vastgesteld.

TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
Bereikbaarheid met grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. 
Voor de chauffeur is het essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost 
kan worden. De chauffeur mag alleen afleveren op het opgegeven adres.
Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn 
vooraf bespreekbaar.
Laat dus alle bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten!
Kosten door afwijking van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.

VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. 
Indien gewenst kunnen wij u hiervoor een passende aanbieding doen. 

PALLETHANDLING:
Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen 
statiegeld. 

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten 
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en 
anderszins.
Tevens zijn voorbehouden wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg 
van de sterk schommelende ontwikkelingen in bijv. (internationale) aanvoer, 
productie capaciteit etc. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen 
de artikelen door gelijkwaardige te vervangen of een prijsaanpassing te doen.

BETALING:
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend 
tegen betaling uiterlijk op de laatste dag voor de dag van aflevering. Na 
ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze 
opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw 
financiële administratie te verwerken. Stagnatie in betaling en daardoor te 
late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen.

LEVERINGSVOORWAARDEN:
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties 
onze gebruikelijke Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig door opdrachtgever 
zijn betaald.

© Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke 
overname hiervan is zonder schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is 
strafbaar volgens Nederlands Recht.

Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based 
quality management system.

Kerstpakketten
2022

Laat je verrassen!

Kerstpakketten brochure 2022

Communicatiekanjers
De Star 20 | 1601 MH Enkhuizen

info@communicatiekanjers.nl
www.communicatiekanjers.nl




