
  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Uw team verrassen met een bijzonder en uniek kerstpakket? Onze kerstpakketten 
worden op maat samengesteld. De pakketten zijn gevuld met producten van 
(lokale) zelfstandigen waarbij de focus ligt op ambachtelijk gemaakt en worden 
mooi ingepakt.  
 
Met de geschenkpakketten maakt u gegarandeerd een goede indruk bij de 
werknemers. Terwijl zij genieten van de heerlijkste en mooiste producten, 
ondersteunt u een flink aantal kleine zelfstandigen. 

 

KERSTPAKKET 1 
- Een doosje losse thee van Arelo  
- Een heerlijk reep chocolade van Mesjokke  
- Winterzeep gemaakt door Rimke van 
Helemaal Shea  
- Kerstkoekies gemaakt door De 
Koekfabriek  
- Krenkelaar Frambozensprankel gemaakt 
door De Fruitmotor  
- Kerstboomkaarsje van Alchemilla shop  
- Chips van de Hoeksche Hoeve  
- DIY koekjes van Green Bakers  
- 3 zakjes nootjes van John Altman  
- Dadel treats gemaakt door Muriel van 
Dalicious  
- Kaaskoekjes gemaakt door de Koekfabriek  
 

Dit pakket kost € 59,95 inclusief BTW. 

KERSTPAKKETTEN 

KERSTPAKKET 2 
- DIY Bijenhotel van Bloom Your Message  
- Een doosje losse thee van Arelo  
- Een heerlijk reep chocolade van Mesjokke  
- Winterzeep gemaakt door Rimke van 
Helemaal Shea  
- Kerstkoekies gemaakt door De 
Koekfabriek  
- DIY koekjes van Green Bakers  
- 3 zakjes nootjes van John Altman  
- Krenkelaar Frambozensprankel gemaakt 
door De Fruitmotor  
- Kerstboomkaarsje van Alchemilla shop  
- Dadel treats gemaakt door Muriel van 
Dalicious  
- Kaaskoekjes gemaakt door de 
Koekfabriek  
- Scrubhandschoen van Fair Coffins  
- Flesje appelsap van de Stokhorst  
- Flesje bier van brouwerij Homeland  
- Popcorn van John Altman  
- Droge worst van Ivo van Dreug 
 

Dit pakket kost € 89,95 inclusief BTW. 



 

  

            

 

 

 

 

KERSTPAKKET 3 
- Pittenzak van Met Pit  
- Een doosje losse thee van Arelo  
- Een heerlijk reep chocolade van Mesjokke  
- Winterzeep gemaakt door Rimke van Helemaal Shea  
- Kerstkoekies gemaakt door De Koekfabriek  
- DIY koekjes van Green Bakers  
- 3 zakjes nootjes van John Altman  
- Krenkelaar Frambozensprankel gemaakt door De Fruitmotor  
- Kerstboomkaarsje van Alchemilla shop  
- Dadel treats gemaakt door Muriel van Dalicious  
- Scrubhandschoen van Fair Coffins  
- Flesje appelsap van de Stokhorst  
- Flesje bier van brouwerij Homeland  
- Popcorn van John Altman  
- Droge worst van Ivo van Dreug  
- Noga gemaakt door Jeroen van Jerom’s Delicate Snoeperijen  
- Lipbalm van Fat Forest  
- Chips van de Hoeksche Hoeve 
 

Dit pakket kost € 119,95 inclusief BTW. 

- Lint om het pakket: à € 2,50 inclusief BTW per pakket 
- Persoonlijk kaartje in het pakket: à € 2,50 inclusief BTW per pakket 

EXTRA MOGELIJKHEDEN 


