
Kerstpakketten 2020

Laat je  
verrassen!

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. 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 1e week van
december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 30 november is de laatste besteldatum 13 november 2020
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2020
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.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 13 november 2020.
De uitlevering is dan vanaf 16 december 2020.

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.
Vaak gebeurt dit door de contractvervoerder in de regio naar uw keuze.
Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en
tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.

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

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en
anderszins.
Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/
of vangstresultaten zijn voorbehouden.Wij behouden ons het recht voor om
in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.

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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KERSTMIS 
2020, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

102•Kaaps Geskenk

104•Te Gortig? 105•Accussi

103•Chateaukoken

De geur van deze volle en
aromatische rode Zuid-
Afrikaanse wijn doet denken
aan rood fruit, zoals rode
bessen en kersen maar
voornamelijk aardbeien. De
wijn is mooi zacht en afgerond,
met aantrekkelijke zuren.
Een allemansvriend en een
doordrinker.

• Kaaps Geskenk Cape Red,
75cl

• Verpakt in een bijpassende
geschenkdoos

Dit leuke wijn/relatiegeschenk zal zeker 
gewaardeerd worden! • De rode en witte 
Slurp! wijn van Ilja Gort zijn bij een groot 
publiek geliefd om te drinken.
• Het kookboek “Chateaukoken voor 

iedereen” is fijn geschreven en de re-
cepturen zijn goed te volgen.

• De Slurpkalender 2021 met 365 leuke 
wijntijgertips en • de gesigneerde 

Deze mousserende Italiaanse
wijn van de lokale Grillo druif
is uitermate elegant en plezierig
om te drinken als aperitief, maar
ook bij een verscheidenheid aan
hapjes en gerechten.
Zacht geel met een frisse
groenige vleug. De geur van
de wijn is aromatisch en fijn
aanhoudend. Je ruikt florale tonen
van Acacia en Magnolia en fris
fruit, zoals groene appel, peer
en perzik. Niet te droog maar
een aangename afdronk met een
plezierige mousse.

• Feudo Arancio Accussi
Sparkling, 75cl

• Verpakt in zilverkleurige
luxe magneet geschenkdoos

Dit leuke wijn/relatiegeschenk zal zeker
gewaardeerd worden! • De rode en
witte Slurp! wijn van Ilja Gort zijn
bij een groot publiek geliefd om
te drinken. • Het kookboek
“Chateaukoken voor ieder-
een” is fijn geschreven
en de recepturen zijn
goed te volgen. De
• Chateau la
Tulipe houten
kaasplank  geeft
dit geschenk de
finishing touch.

• Verpakt in een
bijpassende
geschenkdoos

Laat mij jouw wensen weten en 
ik ga voor je aan de slag.
Maar… Hoe eerder hoe beter! 
Je hebtdan nog een ruime keuze uit 
het artikel-aanbod. 
Tot uiterlijk 09 november 2020 
kunnen de specials besteld worden.

La Touche Magique

085-060 24 68 
(ook voor WhatsApp)

www.magischekerstpakketten.nl

Het jaar 2020 is voor een ieder anders begonnen dan verwacht. Meer dan een 
miljoen werkenden werden van de ene op de ander dag gedwongen om thuis 
te gaan werken. Anderen zagen elkaar nog maar sporadisch op het werk. Op de 
zorgsector werd een zware wissel getrokken. Daarnaast werden wij gedwongen 
om fysiek afstand te bewaren.

Voor jou als werkgever is de komende Kerstmis hét moment om uw medewerkers 
te complimenteren en te waarderen voor hun flexibiliteit en extra inzet, die zij in de 
achterliggende periode hebben getoond. Verras hen dit jaar daarom met een 
prachtig Kerstgeschenk.

Dit jaar is er een collectie samengesteld bestaande uit TRADITONELE pakketten 
die altijd gewild zijn. Voor de Italië liefhebbers een collectie ORIGINEEL 
ITALIAANS. Gaat de voorkeur uit naar een pakket met enorme inhoud, dan 
zijn onze VOLUME TOPPERS een juiste keuze. Uiteraard ontbreken ook de 
WIJNGESCHENKEN niet.

Wil je dat ik een kerstpakket voor je bedenk én regel, neem dan gerust contact op. 
Alle pakketten kunnen op één locatie, maar op verzoek ook op huisadres geleverd 
worden.

Voor grotere opdrachten is er ook een keuzewebsite.
u Informeer naar de voorwaarden. 
Een gunstige bijkomstigheid is het feit dat jij als werkgever fiscaal nu ook meer 
ruimte hebt omdat de WKR (werkkosten regeling) is verruimd van 1,7 naar 3.0%
voor de eerste m 400.000 van de loonsom.

Kortom, het jaar 2020 wordt, nog meer dan ooit, het jaar van WAARDERING 
en RESPECT.

Wij wensen je weer veel succes toe bij het maken van jouw keuze!

• Verpakt in een bijpas-
sende geschenkdoos

houten kaasplank 
completeren dit 
ultieme wijntijger 
geschenk! 

Voorwoord

Custom 
Made

€1075
excl. btw

€4775
excl. btw

€1700
excl. btw

€3725
excl. btw
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• Twee smalle hoge drinkglazen • Papieren
rietjes bio zwart-wit • Chocomelk,
500ml • Slagroom, 250ml • Chocolate
chip koekjes, 180gr • Mallows, 150gr
•X-mas chocolaatjes, 40gr • Verpakt in
een bijpassende geschenkdoos

2•Chocolademelk XL

• Aluminium mailbox voorzien van rode
“Post” vlag, 20x10x15cm • Bosvruchten
thee, 30gr • Melkchocolade, 100gr
• Twee suikerwafels, à 55gr • Muntdrop,
100gr • Mallows, 100gr • Verpakt in een
bijpassende geschenkdoos

1•Kerst Post!

Kerstkaart maakt geen  
deel uit van de samenstelling

Voor de 
chocoholics

You've got Mail!

€1500
excl. btw

€1250
excl. btw
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• Mok met lepel van 50% bamboevezel 
en 50% PP, 300ml • Heineken bier, 30cl 
• Hero appelsap, 25cl • Fairtrade thee, 
10x2gr • Meringues, 100gr • Ontbijtkoek, 
90gr • Mauxion melkchocolade met 
hazelnoot, 100gr • Maoam Maomix, 70gr 
• Hero B’Tween hazelnoot, 25gr • Croky 
chips bolognese, 40gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

4•Fris en Groen

• Aluminium mailbox voorzien van rode 
kunststof “Post” vlag, 20x10x15cm 
• Scavi & Ray prosecco frizzante, 
20cl • Palitos mini broodsticks, 80gr 
• Delizioso allioli, 130gr • Smeerkaas, 
125gr • Borrelnoten, 90gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

3•Borrel Post!

Kaart maakt geen deel uit  
van de samenstelling

Dat is nog eens 
verrassende post

Klein  
maar Fijn

€1500
excl. btw

€1500
excl. btw
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• Twee grijze granietlook 
aardewerk schaaltjes 10x6x3cm 
• Cocktailprikkers, 50st • Scavi 
& Ray prosecco frizzante, 20cl 
• Patatas fritas naturel, 60gr 
• Groene ontpitte olijven, 
140gr • Chocolade pinda’s, 60gr 
• Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos  

6•Hartige Bubbels

• Kerstmok “Driving home for Christmas”, 
300ml • Zwarte thee, 10x1,5gr • Caramel 
toffees, 250gr • Nougat, 130gr • Pure 
chocolade, 90gr • Nougatine koekjes, 165gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

5•Driving Home!

Een  proost
momentje!

I can’t wait to see 
those faces!

€1500
excl. btw

€1500
excl. btw
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• Aardewerk serveerbord wit, 
24,5x12,5x2cm • Twee flesjes Coca Cola, 
à 20cl • Pasta tricolore, 250gr • Gehakte 
tomaten, 400gr • Toast, 100gr •Smeerkaas, 
125gr • Lay’s Sensations Thai sweet chilli, 
40gr • Fairtrade thee, 10x2gr • Cake met 
kersenvulling, 135gr • Harlekijntjes zachte 
zoete drop, 100gr • Luxe chocolade, 180gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

8•Rood & Zwart

• Bamboe serveerplank met aardewerk 
dipper schaaltje, 14x25x1,5cm • Gioiosa 
prosecco frizzante, 20cl • Ribbelchips 
gezouten, 90gr • Kaaspuntjes, 140gr 
• Picos dipstokjes met olijfolie, 150gr 
• Delizioso allioli, 130gr • Groene 
ontpitte olijven, 140gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

7•Kleintje Tapas

Een duidelijke 
WOW factor!

Samen rond de Tafel!

€2000
excl. btw

€2000
excl. btw
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• Vier luxueuze kunststof champagne 
flûtes in een geschenkverpakking 
• Party Poppers, set à 2 stuks, 
• Radacini sparkling brut, 75cl 
• Pretzels, 80gr • Pinda’s honing 
zeezout, 200gr • Verpakt in een 
bijpassende Verrassing geschenkdoos

• Grundig powerbank 2200mAh • Twee 
flesjes Warsteiner alcoholvrij bier, à 33cl 
• Gezouten pinda’s, 150gr • Lay’s Sticks 
paprika, 130gr • Jimmy’s popcorn zout, 
18gr • Twee zakjes Doritos Bits Zero 
Sweet Paprika, à 33gr • M&M’s crispy, 36gr 
• Harlekijntjes zachte zoute drop, 100gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

10•Verrassing!

9•Even Opladen!

Da’s nog eens een 
verrassings koffer!

Nooit meer  
Powerless!

€2000
excl. btw

€2000
excl. btw
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• Twee glazen kaarsenhouders met kerst-
decoratie, inclusief waxinelichtjes • Selfie 
set met 4 stuks vrolijke kerst uitingen op 
houten stokje t.w. baard, geschenk, hart en bril 
• Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75cl 
• Pasta schelpjes, 250gr • Piacelli tomaten-
blokjes, 400gr • Strooikaas, 40gr • Rijstchips 
met kaas, 60gr • Tukkies, 200gr • Pretzels XXL, 
200gr • Bosvruchten thee, 30gr • Marsh mal-
lows, 140gr • Selfiekoek, 77gr • Maltesers, 37gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

• Een betonnen bureau organizer 
26x18cm • Twee flesjes Palm bier, à 
25cl • Tyrrells chips cider vinegar & 
sea salt, 150gr • Pikante mix, 200gr 
• Kaaspuntjes, 140gr • Pretzel sticks 
XXL, 200gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

12•Kleintje Rood

11•Netjes op Orde

paperclips maken geen deel 
uit van de samenstelling

Opgeruimd staat Netjes!

€2500
excl. btw

€2250
excl. btw
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• Twee zwarte, aardewerk Tea for 
One sets • Mix voor appeltaart 
inclusief bakvorm, 300gr • Thee 
3 smaken, 3x5x2gr • Stroopwafels, 
6st • Hapkoek, 90gr • Chocolade 
boomhangers, 100gr • Chocolade 
sneeuwballen, 60gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

• Biologische papieren rietjes rood-wit, 25st 
• Biologische fusilli pasta, 500gr • Biologische 
pastasaus, 720gr • Twee flesjes Schulp Bio-
logische appelsap, à 20cl • Biologische 
popcorn, 90gr • Bio-organic chips met zout 
en peper, 125gr • Oxfam Fairtrade Biologische 
groene thee, 20x1,8gr • Biologische BioToday 
cran berry-choco koekjes, 175gr • Oxfam 
Fairtrade noten chocolade, 47gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

14•Theetijd

13•BIO: Goed bezig!

Tea for Two!

Biologisch 
Verantwoord!

€2500
excl. btw

€2500
excl. btw



8

16•Bonte Familie

• Puzzeltijd Varia boekje - 2 stippen • Jum bo 
stoepkrijt, 6 stuks • Dubbelfrisss appel-perzik, 
1,5ltr • Koopmans pannen koekmix origineel, 
400gr • Van Gilse originele schenkstroop, 
600gr • Van Gilse poedersuiker, 125gr • Lay’s 
Bugles nacho cheese, 125gr • Jimmy’s zoute 
popcorn, 40gr • Maoam Maomix, 70gr 
• Autodrop zachte wagens, 158gr • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

• Pasta bewaarblik, 10,6x10,6x18,5cm 
• Spaghetti lepel • Servetten met pasta-
print, 33x33cm • Gioiosa prosecco 
frizzante, 20cl • Rigatoni pasta, 400gr 
• Pastasaus, 520gr • Cappuccino, 6 sachets 
• Mini panettone, 100gr • Chocolade met 
cappuccinosmaak,150gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

15•Lekker Italiaans!

Bont en  
lekker!

Pico Bello

€2500
excl. btw

€2500
excl. btw
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17•Familie Groen

• Opvouwbare lichtgewicht zwarte rug zak 
• Katoenen witte handdoek, 50x100cm/400gr 
• Groene bamboe fibre bidon/fles, 600ml 
• Oxfam Fairtrade appelsap, 20cl • Vitamin 
water met munt, 710ml • Smaakt bio 
gezouten rijstwafels, 100gr • BioToday 
snackmix cranberry-pompoen, 42gr • LEEV 
bio noten bar cookie granen, 70gr • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos

18•Sportief op Pad

• Een dobbelspel • Fruit Action 100% 
appelsap, 1ltr • Toast naturel, 50gr • Kaas-
puntjes, 140gr • Gezouten Tortilla 
chips, 200gr • Gezouten pinda’s, 75gr 
• Cappuccino hazelnoot flavour, 100gr 
• Thee in 2 smaken, 2x5x2gr • Ontbijtkoek, 
90gr • Cream bonbons, 96gr • Verkade 
volkoren beschuit, 125gr • Canisius 
Rinse appelstroop, 330gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

Spelletje 
doen?

Goed Bezig!

€2500
excl. btw

€2500
excl. btw
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• Decoratief metalen Cupcake tasje 
• Houten lepelset, 3-delig • High Tea 
recepten boekje • Voorgebakken cake 
lagen, 180gr • Mix voor gele room, 100gr 
• Slag room, 250ml • Fairtrade thee, 10x2gr 
• Cookies & Cream vanille dubbeldekkers, 
125gr • Musketflikken, 125gr • Meringues, 
100gr • Cream fudge, 150gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

20•High Tea

19•Vers van de Pers

• Elektrische citruspers zwart/rvs, 0,7Ltr • Twee hoge 
drinkglazen • Fairtrade thee, 10x2gr • Witte, nog af 
te bakken Délifrance petit pains, 4st • Bio smeerkaas, 

Sinaasappels en sap 
maken geen deel uit 
van de samenstelling

Opgemaakte taart is serveersuggestie

125gr • Zwarte bessen jam, 284gr 
• Peperkoek met quinoa, 200gr 
• Sultana fruit bicuits appel, 43gr 
• Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

De Zoete Inval 
Thuis!

Vers Geperst… 
het Lekkerst!

€3000
excl. btw

€3000
excl. btw
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• Set van vier verschillende bierglazen 
• Serveer/presenteerplank gemaakt van 
pijnboomhout, 45x15cm • Grundig statief 
voor smartphone, 30cm • Hertog Jan pils, 
à 30cl • Leffe Bruin, à 30cl • Grimbergen 
Dubbel, à 33cl • La Trappe Blond, à 33cl 
• Pretzels sticks XXL, 200gr • Delizioso 
patatas fritas naturel, 110gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

22•Bierproeverij

• Langwerpige glazen serveerschaal 
26x14x1,5cm met 4 assorti exotische  
prints • Diepe glazen serveerschaal 
15x15x5cm met 4 assorti exotische prints 
• Servetten “Rain Forest”, 33x33cm • Ita-
liaan se witte wijn Brigantello Grillo, 75cl 
• Olijfolie, 200ml • Mini sticks rozemarijn, 
150gr • Gezouten chips, 90gr • Kaaskoekjes, 
60gr • Toast, 100gr • Kaaspuntjes, 125gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

21•De Natuur Lonkt

Smartphone maakt geen deel uit 
van de samenstelling

Proeven en vloggen!

pimpup je 
smartphone

boekenlegger

ansichtkaart

€3000
excl. btw

€3000
excl. btw
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23•Familie Rood
• Twee glazen kaarsenhouders, incl. waxinelichtjes 
• Selfie set, 4 stuks vrolijke kerst uitingen t.w. 
baard, geschenk, hart en bril • Spaanse rode wijn 
Finca Don Gavarre, 75cl • Twee flesjes Jupiler pils, 
à 25cl • Twee flesjes aqua-twist mineraalwater met 
framboossmaak, à 50cl • Pasta schelpjes, 250gr 
• Piacelli tomatenblokjes, 400gr • Strooikaas, 
40gr • Kaas rijstchips, 60gr • Croco kaascrackers, 
100gr • Tukkies, 200gr • Pretzels XXL, 200gr 
• Bosvruchten thee, 30gr • Marshmallows, 140gr 
• Selfiekoek, 77gr • Maltesers, 37gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

• Snacks & bites tray met 3 aaneen gesloten 
bakjes, gemaakt van ECO vriendelijke bam -
boe fibers • Spaanse biologische wit te wijn 
Biotiful Verdejo, 75cl • Bio-organic chips met 
zout en peper, 125gr • Bio logische smeerkaas, 
125gr • Biologische tomaten dip, 300gr • Smaakt 
biologische bananenchips, 250gr • Biologische toast, 
100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

24•Bio Borrel

Volume  
Topper!

Lekker Rood  
en Lekker Veel!

Verantwoord Snacken

€3000
excl. btw

€3000
excl. btw
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26•Exotisch Zoet
• Langwerpige glazen serveerschaal 
26x14x1,5cm met 4 assorti exotische prints 
• Twee drinkglazen met 4 assorti exotische 
prints • Sparkling water, 50cl • Cappuccino, 
6x12,5gr • Cinnamon koekjes, 400gr 
• Gezouten caramel repen, 125gr • Thee 
in 2 smaken, 2x5x2gr • Ontbijtkoek, 90gr 
• Chocolade, 80gr • Muffins bleuberry, 200gr 
• Twee candy sticks bruin, à 6gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

25•Fair Trade
• Twee bamboe placemats, 30x40cm  
• Twee flesjes Oxfam Faitrade tropical sap,  
à 20cl • Fairtrade Original bio zilvervlies-
rijst, 400gr • Tikka Masala, 480gr  
• Ge roosterde doppinda’s, 250gr • Wasabi 
rice chips, 60gr • Fortune cookies, 4st  
• Fairtrade Original earl grey thee,  
20x1,5gr • Oxfam Fairtrade witte 
chocolade, 50gr • Kokos cake, 
300gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Mooie Combinatie

wordt 
bloemenvaasje

€3000
excl. btw

€3000
excl. btw
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27•Lunch in Blauw

• Mepal set bestaande uit een lunchbox, 
17x12x7cm en een waterfles, 500ml in de 
kleur nordic BLUE • Coffee to go beker 
met 4 koffie sachets, 4x12,5gr • Cream 
fudge, 150gr • Zoete blauwe popcorn, 
100gr • Stroopwafels, 6st • Marshmallows, 
140gr • Melkchocolade, 100gr • Smulkoek, 
140gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

• Mepal set bestaande uit een lunchbox, 
17x12x7cm en een waterfles, 500ml in 
de kleur nordic PINK • Pickwick thee 
Opfleuren, 15x1,5gr • Shaker met pannen-
koekmix, 155gr • Meringues, 100gr • Halva 
vruchtenjam, 320gr • Droste pastilles melk/
wit, 85gr • Popcorn met aardbeiensmaak, 
100gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

28•Lunch in Roze

Met Mepal in Stijl!

Met Mepal 
op Pad

€3250
excl. btw

€3250
excl. btw
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29•Shopper XXL
• XXL Kersttas shopper, 49x69cm, 2 assorti prints • Twee kerstmokken “Driving 
home for Christmas”, 300ml • Ragout, 300gr • Mini bouchées, 12st • Gezouten 
pinda's, 150gr • Kaaspuntjes, 125gr • Zweedse broodjes, 150gr • Sweet & salty 
popcorn, 90gr • Zwarte thee, 10x1,5gr • Chocomelk, 50cl • Theebiscuits, 100gr 
• X-Mas chocolaatjes, 90gr • Fudge, 170gr • Kerstboom koeken met suiker, 2st 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Santa Claus is 
Coming!

€3500
excl. btw
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• Metalen vierkante lantaarn met houten voet, 15x15x23cm • Goudkleurige 
servetten, 33x33cm • Set theelichtjes met glitter, 6st, 3 assorti • Spaanse rode wijn 
Gusto Tempranillo, 75cl • Oliebollenmix, 400gr • Cream fudge, 150gr • Caramel 
sticks, 50gr • Atlanta ambachtelijke cakemix, 400gr • Milky cream bonbons, 130gr 
• Lonka soft nougat pinda's & vruchten, 135gr • Koek, 165gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

30•Uitgelicht Proosten

Saluti, CinCin, Cheers 
en Proost!

€3500
excl. btw
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• Twee flesjes Hertog Jan Weizener bier, à 30cl • Dip sticks, 100gr • Old Amsterdam 
cream cheese, 125gr • Capital chips met kaassmaak, 75gr • Bruschetta creamy 
cheese, 70gr • Cranberry-pindamix, 150gr • Pretzel sticks XXL, 200gr • Gezouten 
ribbelchips, 90gr • Duyvis dipsaus Oriëntal, 6gr • Luxe chocolade, 180gr • Zwarte 
thee, 10x1,5gr • Only Emoji melkchocolade, 85gr • Verkade Knappertjes, 220gr 
• Gezoete popcorn, 100gr • Vier pakjes Bussink peperkoek, à 25gr • XL smiley 
lollie met 8 lollies, 4 assorti • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

31•Smile

Hier word je toch 
blij van!

€3500
excl. btw
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• Een dobbelspel compleet met scoreblok, dobbelstenen en werpbeker • Spaanse 
witte wijn Nerea Sauvignon Blanc, 75cl • Fruit Action appelsap, 1ltr • Toast naturel, 
50gr • Kaaspuntjes, 140gr • Gezouten Tortilla chips, 200gr • Salsadip, 300gr 
• Gezouten pinda's, 75gr • Cappuccino met hazelnoot flavour, 100gr • Thee in 
2 smaken, 2x5x2gr • Ontbijtkoek, 90gr • Cream bonbons, 96gr • Canisius Rinse 
appelstroop, 330gr • Haribo bananen, 70gr • Verkade volkoren beschuit, 125gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

32•Thuis Genieten!

Wie gaat er 
winnen?

€3500
excl. btw
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• Opvouwbare zwarte stoel met koeltas, kan 80 kg dragen • Heineken bier, 30cl 
• Coca Cola, 20cl • Lay's chips Strong chilli & lime, 150gr • Vergeer kaas porties 
Gouda/Edam, 12st • Doppinda's, 200gr • Gezouten popcorn, 90gr • Bierworstje, 
25gr • Doritos Bits Twisties Honey, 33gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

33•Zit & Relax

Handig voor visliefhebbers, op 
de camping, festivals enz!

€3500
excl. btw
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• Twee glazen flesjes, te gebruiken als vaasje of kaarsenstandaard, 7x12cm • Set 
rode kaarsjes, 7st, 11cm hoog • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75cl • Twee 
flesjes Coca Cola Zero, à 20cl • Lay's Sensations chips Thai sweet chilli, 150gr 
• Twee zakjes Doritos Bits Twisties Honey, à 33gr • Borrelnoten, 90gr • Coffee 
to go beker met 4 sachets à 12,5gr koffie • Geroosterde broodjes knoflook/
peterselie, 160gr • Tomatensoep, 450gr • Van der Meulen beschuit, 13st • Twee 
cupjes aardbeien fruitbeleg, à 15gr • Twee chocolade hagel sticks puur, à 10gr 
• Venco NL drop, 100gr • Caramel sticks, 50gr • Amarettini koekjes, 150gr  
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

34•Voor de Familie

Daar zit muziek in!

€3500
excl. btw
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• Houten serveertray met ijzeren handgrepen, 36x25x5cm • Glazen theelicht-
houder bruin, Ø7,5x8cm • Glazen theelichthouder groen, Ø7,5x8cm • Organza 
zakje gevuld met 8 theelichtjes • Spaanse rode wijn Puro, 75cl • Kaaspuntjes, 
140gr • Gezouten ribbelchips, 90gr • Broodsticks met zonnebloempitten, 100gr 
• Amandelkransen, 4st • Thee selectie, 3x5x2gr • Gechocolateerde rumrozijnen, 
100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

35•Serveer in Sfeer

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

Ruimte, Rust 
en Relax

€3500
excl. btw

https://www.treesforall.nl/
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• Een zwarte koeltas met reflecterende oranje accenten voorzien van “Under 
Construction” label • Twee flesjes Hertog Jan Karakter bier, à 30cl • Lay's Super 
Chips American BBQ, 147gr • Pretzel sticks in 4 smaken, 200gr • Popcorn sweet 
chilli, 70gr • Ravioli zoutjes, 120gr • Spaanse Salami Fuetec, 170gr • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

36•Under Construction

Met Under Construction 
zichtbaar op pad!

€3500
excl. btw
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• Zwarte smartphone houder met een draadloze oplader, inclusief kabel, 
mogelijkheid tot 360° rotatie en in een 45° hoek te hellen • Twee flesjes Team 
Work pils, à 33cl • Kaaspuntjes, 140gr • Gezouten popcorn, 100gr • Pretzel sticks 
in 4 smaken, 200gr • Gezouten pinda's, 75gr • Smulkoek, 140gr • Toast naturel, 50gr 
• Coffee to go beker met instant cappuccino koffie, 4 sachets • Kerst chocolaatjes, 
40gr • Kauwgom, 12pcs • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

37•Team Work

Lekker stoer!

€3500
excl. btw
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• Bamboe coffee to go beker • Biologische papieren rietjes rood-wit, 25st 
• Twee flesjes Smaakt Bio vegan Pilsner, à 25cl • Biologische fusilli pasta, 500gr 
• Biologische pastasaus, 720gr • Twee flesjes Schulp Biologische appelsap, à 20cl 
• Biologische popcorn, 90gr • Bio-organic chips met zout en peper, 125gr • Oxfam 
Fairtrade Biologische groene thee, 20x1,8gr • Bio Today cranberry-choco koekjes, 
175gr • BioToday snackmix hazelnoot-dadel, 42gr • Oxfam Fairtrade Biologische 
mango-amazonenoten reep, 40gr • Oxfam Fairtrade notenchocolade, 47gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

38•Bijzonder BIO!

Goed bezig!

€3500
excl. btw
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• Metalen broodtrommel met bamboe deksel, tevens als snij/serveerplank te 
gebruiken, 35x21x11,5cm • Chocomelk, 50cl • Slagroom, 250ml • Sterbrood, nog 
af te bakken, 250gr • FairTrade thee, 10x2gr • Ontbijtkoek, 90gr • Royal Orchard 
zwarte bessen jam, 240gr • Twee candy sticks wit, à 6gr • Snow mallows, 175gr 
• Chocolade sneeuwballen, 60gr • Koekjes, 100gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

39•Smaakvol Bewaren

Een sieraad in de keuken!

€3500
excl. btw



26

• Een pizza oventray, Ø34cm • Pizzasnijder, 22cm • Kweekset voor pizzakruiden: 
rucola, tomaat, paprika en oregano • Italiaanse rode wijn Terre del Monte, 75cl 
• Pizza bodems, 2x150gr • Pizza topping met kruiden, 300gr • Champignonschijfjes, 
212ml • Tomaten-courgettesoep, 400ml • Soepstengels rozemarijn, 150gr 
• Cappuccino classic flavour, 100gr • Mini panettone, 100gr • Grazioso pure 
chocolade met amaretto smaak, 8x12,5gr • Amarettini koekjes, 150gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

40•Pizza Time!

1-2-3….Pizza!

€3750
excl. btw
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• Witte hengselmand met blauwe gebreide voering • Blauw/wit geblokte 
theedoek • Twee rode metalen mokken • Chocomelk, 500ml • Erwtensoep, 480ml 
• Gezouten ribbelchips, 90gr • Kaaspuntjes, 140gr • Appelkruimeltaart mix inclusief 
bakvorm, 300gr • Houdbare slagroom, 250gr • Hapkoek, 90gr • Cream fudge, 150gr 
• Stroopwafels, 8st • Dropmix, 150gr • Decoratief verpakt in de hengselmand en 
geleverd in een bijpassende geschenkdoos

41•Oer Hollands!

Holland in optima 
forma!

€3750
excl. btw
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• Originele KiKa Beer Wit/Beige/Bruin assorti • Portugese rode wijn Pé Tinto 
Esporão, 75cl • Gezouten ribbelchips, 90gr • Kaaspuntjes, 140gr • Toast naturel, 
90gr • Thee selectie 3x5x2g • Chocolade boomhangers, 100gr • gezouten pinda's, 
150gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

42•KIKA Beregoed!

Hiermee steunen we 
samen het o zo belangrijke 

onderzoekswerk!

€4000
excl. btw
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• Dunlop Car Safety Hammer: veiligheidshamer incl. gordelsnijder en voorzien van 
led (alarm)lampen in 3 standen te gebruiken • Dunlop veiligheidsvest • Twee flesjes 
Alfa pils, à 30cl • Wraps, 240gr • Mexicaanse kruidenmix, 30gr • Nachochips, 125gr 
• Salsadip, 260gr • Gezouten Popcorn, 100gr • Cranberry-pindamix, 150gr • Vergeer 
mini Gouda kaas XO, 6st • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

43•Goed Zichtbaar

Veilig voor 
onderweg en 
lekker voor 

thuis!

€4000
excl. btw
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• Elektrische popcornmaker, rood, 900W • Kunststof popcorn emmer, Ø18x18cm 
• Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75cl • Twee flesjes Coca Cola, à 20cl 
• Maiskorrels om te poppen, 160gr • Gezouten ribbelchips, 90gr • Tukkies, 200gr 
• Marshmallows, 150gr • Muffins chocolate chip, 200gr • Chocolade boomhangers, 
100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

44•Poppy Popcorn

Ja gezellig…. 
verse popcorn 

maken!

€4000
excl. btw
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• Boodschappenmand kunststof, 45x21x45cm, 4 assorti kleuren • Bulgaarse 
rode wijn Silvermine Merlot, 75cl • Toast naturel, 50gr • Kaaspuntjes, 140gr 
• Gezouten pinda's, 75g • Delizioso patatas fritas naturel, 110gr • Tomatensoep, 
300ml • Grissini, 100gr • Cappuccino, 6x12,5gr • Cream fudge, 150gr • Meringues 
met caramel&zeezout, 75gr • Fortuin pepermunt, 200gr • Mallow gifts, 150gr 
• Schogetten Latte Macchiato, 100gr • Gezoete popcorn, 100gr • Verpakt in de 
boodschappentas en geleverd in een bijpassende geschenkdoos   

45•Een Tas Vol!

Alles in de tas

€4000
excl. btw
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• Opvouwbare rode rugzak • Twee glazen kaarsenhouders met kerstdecoratie, inclu-
sief waxinelichtje, verpakt in doorzichtige folie en gebonden met een rood lint • Selfie 
set van 4 stuks met vrolijke kerst accessoires baard, geschenk, hart en bril Santa Claus 
met houten handvat • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75cl • Twee flesjes Jupiler 
pils, à 25cl • Twee flesjes aqua-twist mineraalwater met framboossmaak, à 50cl • Pasta 
schelpjes, 250gr • Piacelli tomatenblokjes, 400gr • Strooikaas, 40gr • Rijstchips met 
kaas, 60gr • Een zak bruschetta met tomaat & basilicum, 70gr • Croco crackers met 
kaas, 100gr • Tukkies, 200gr • Pretzels XXL, 200gr • Lay's chips naturel, 85gr • Bos-
vruchten thee, 30gr • Marshmallows, 140gr • Selfie choco dip koek, 77gr • Maltesers, 
37gr • Tablet pure chocolade, 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

46•Rode Kerst

lekker Rood, lekker Groot!
Volume  
Topper!

€4000
excl. btw
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• Bijzet tafeltje van hyacintenblad met zwart metalen onderstel, Ø24x41cm 
• Twee koffie bekers Nature, 6 assorti kleur • Carrot cakemix inclusief 
bakvorm, 250gr • Cappuccino, 6x12,5gr • Breekkoek, 77gr • Milky cream 
bonbons, 150gr • Chocolaatjes goud, 125gr • Dit Natural thema pakket 
wordt  verpakt in een bijpassende geschenkdoos

47•Trendy Tafel

Met dit geschenk worden bosprojecten door 
Treesforall gesteund. Zie www.treesforall.nlOp stand!

€4000
excl. btw

https://www.treesforall.nl/
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• Spaghetti blik, Ø7,7x28cm • Pretzel sticks XXL, 200gr • Lay's chips naturel, 
85gr • Pinda's met ketchup, 70gr • Bruschetta creamy cheese, 70gr • Doritos 
Bits Zero Sweet Paprika, 33gr • Doritos Bits Twisties Honey, 33gr • Spaghetti, 
500gr • Gezeefde tomaten, 500gr • Zaanse mayonaise, 180ml • FairTrade thee, 
10x2gr • Sinaasappelsap, 1ltr • Koek, 165gr • Popcorn met aardbeiensmaak, 100gr 
• Rijstwafels, 100gr • Van Gilse originele suikerstroop, 500gr • Verkade volkoren 
beschuit, 125gr • Hapkoek, 90gr • Atlanta ambachtelijke cakemix, 400gr • Duyvis 
dipsaus Fantasia, 6gr • Big Ben chocolinzen, 200gr • Pure chocolade, 200gr 
• Chocolade boomhangers, 100gr • Harlekijntjes zachte zoute drop, 100gr • Twee 
zakjes Skittles, à 18gr • Hero B'Tween melkchocolade, à 25gr • Twee potjes Hero 
aardbeien jam, à 28gr • Verpakt in een bijpassende Bedankt geschenkdoos

48•Bonte Mix

Vrolijke kleurtjes, 
voor iedereen wat!Volume  

Topper!

€4000
excl. btw
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• Bowls and Dishes serveerplank waarop 2 aardewerk schaaltjes verpakt • Een 
zakje met cocktailprikkers, 50st • Servetten “Home Black”, 24x24cm • Portugese 
rode wijn Pé Tinto Esporão, 75cl • Pretzel sticks in 4 smaken, 200gr • Delizioso 
Picos Andaluz, 150gr • Duodip, Pesto en Alïoli 2x70ml • Goudse kaasbolletjes, 75gr 
• Groene ontpitte olijven, 140gr • Gezouten pinda's, 60gr • Ribbelchips gezouten, 
90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

49•Bowls and Dishes  
Tapas

Alle tapas 
verzamelen!

€4000
excl. btw
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• Keukenweegschaal, 5kg, 3 assorti kleur • Bamboo fiber taartmes, 30cm, 3 assorti 
kleuren • Servetten ‘Dream Dots’, 24x24cm • Kunststof beslagkom, 27x23x13,8cm 
• Houten lepelset, 3-delig • Drie cakelagen, 180gr • Mix voor gele room, 100gr 
• Houdbare slagroom, 250ml • Aarts kersen op sap, 314ml • Verpakt in een 
bijpassende geschenkdoos

50•Zoete Inval

Opgemaakte taart is serveersuggestie

Bake the world 
a better place

€4000
excl. btw
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• Zwarte soep/stamppot pan, 5ltr • Soeplepel • Twee aardewerk soepkommen 
Mwah, à 500ml • Winter Magazine Wereldkeukens met oer-hollandse gerechten 
• Blauw/wit geblokte theedoek • Tomatensoep pakket met vermicelli, kruiden 
en gedroogde soepgroenten • Grissini, 100gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos 

51•Winterse Soep

De soep wordt 
nooit….

€4250
excl. btw
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• Set sfeer led kaarsen, 3-delig • Twee aardewerk pastaborden, Ø27cm • Servetten 
“MC Red”, 33x33cm • Rvs spaghettilepel • Italiaanse rode wijn Tri Colore Merlot/
Corvina, 75cl • Tagliata pasta met ei, 250gr • Pastasaus met basilicum, 350gr 
• Spaghettini pasta met ei, 250gr • Pesto alla Genovese, 140gr • Cappuccino 
classic flavour, 100gr • Amarettini koekjes, 150gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

52•Italiaans Verlicht

Sfeervol Italiaans 
dineren

€4500
excl. btw
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• Een kinder kleurset • Twee flesjes Bavaria Premium pilsener, à 25cl • Bubbelfrisss 
Appel-Perzik, 75cl • Twee petflesjes Penaque mineraalwater, à 50cl • Tomatensoep, 
300ml • Grissini, 100gr • Toast naturel, 50gr • Lay's chips paprika, 85gr • Twee zakjes 
Doritos Bits Zero Sweet Paprika, à 33gr • Gezouten pinda's, 75gr • Duyvis mix 
voor kruidenboter, 6gr • Rijstwafels, 100gr • Twee potjes Hero aardbeien jam, à 
28gr • Twee chocolade hagel sticks melk, à 10gr • Thee in 2 smaken, 2x5x2gr • Van 
Gilse poedersuiker, 125gr • Atlanta pannenkoek mix, 400gr • Bonbons de luxe, 
180gr • Zoete popcorn, 100gr • Wilhelmina pepermunt 100gr • Mallow trees, 150gr 
• Truffels chocolade/cookie dough, 50gr • Stroopwafels, 6 st.175gr • Ontbijtkoek, 
90gr • Opbergbox gevuld met magdalena's, 4 assorti kleuren • Haribo kindermix, 
75gr • Twee pakjes Hero B'Tween melkchocolade, à 25gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

53•Groots in Blauw

Uitpakken maar!
Volume  
Topper!

€4500
excl. btw
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• Een messenset in transparante houder, 5-delig • Set van 2 champagne glazen 
• Twee aardewerk bekers, 4 assorti kleuren • Spaanse Cava Semi Sec Dignitat, 75cl 
• Gezouten pinda's, 150gr • Gezouten ribbelchips, 90gr • Thee selectie, 3x5x2gr 
• X-Mas chocolaatjes, 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

54•Scherp Gesneden

Prachtige set voor 
in de keuken!

€4500
excl. btw
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• Twee blauwe drinkglazen • Twee rode drinkglazen • Twee flesjes Bavaria Premium 
pilsener, à 25cl • Taksi Tropisch Fruit vruchtensap, 1,5ltr • Jimmy's zoute popcorn, 
40gr • Croky paprika chips, 175gr • Duyvis mix voor kruidenboter, 6gr • Haust 
krokante toast, 100gr • Kips hotdogs, 250gr • Wijko satèsaus hot kant en klaar, 120gr 
• Lassie panklare toverrijst, 250gr • Zaanse tomaten ketchup, 160ml • Bolletje zoute 
pepsels, 180gr • Verkade volkoren beschuit, 125gr • Witte afbak broodjes Délifrance, 
4st • Kellogg's Corn Flakes, 24gr • Kellogg's Frosties, 40gr • Hero minder zoete 
aardbeien jam, 295gr • Pickwick Engelse thee, 20x2gr • Haribo cola snoepjes, 75gr 
• Droste melk chocolade pastilles, 85gr • Verkade Maria koekjes, 200gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos

55•Sterke Merken

Bekend en 
vertrouwd

€4500
excl. btw
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• Chilly’s reusable bottle mat groen, 500ml • Appelsap, 500ml • Gezouten 
ribbelchips, 90gr • Gezouten pinda’s, 75gr • Kaaspuntjes, 140gr • Thee selectie, 
3x5x2gr • Cream fudge, 150gr • Bio ontbijtkoek, 140gr • Stroopwafels, 8st 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

56•Chilly’s Bottle

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

Chill met 
Chilly’s Bottle!

€4500
excl. btw

https://www.treesforall.nl/
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• Feestelijke vlaggenlijn, 500cm/15 vlaggen • Servetten Remember, 33x33cm • Twee 
champagne flûtes, à 17cl • Radacini sparkling brut, 75cl • Twee flesjes Schulp 
appelsap zwart, à 20 cl • Kaaspuntjes, 125gr • Pitapan toast, 150gr • Pretzel sticks, 
200gr • Gezouten pinda's, 75gr • Gezouten chips, 90gr • Bosvruchten thee, 30gr 
• Nougatine koek, 165gr • Oliebollenmix, 350gr • Poedersuiker, 70gr • Fudge, 170gr 
• Chocolade kattentongen in melk, puur en wit, 65gr • Chocolade party mix, 240gr 
• Oliebollen fruitvulling, 100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

57•Gezellig Uiteinde

Happy 
New Year!

€4500
excl. btw
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• Een serveerplank Olywood, 36x15cm • Cocktailprikkers, 50st • Spaanse rode 
wijn Gusto Tempranillo, 75cl • Twee flesjes Bio bier, à 25cl • Extra belegen 48+ kaas, 
140gr • Mosterd en dille dip, 45gr • Delizioso patatas fritas naturel, 110gr • Picos 
mix, 180gr • Kip knakworsten, 180gr • Aïolli, 106ml • Cappuccino, 4x12gr • Toffees, 
250gr • Doppinda's, 200gr • Stroopwafels, 8st • Meringues met choco, 75gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos  

58•Proeverijen  
op de Plank

Smaakvol 
genieten!

€4500
excl. btw
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• Een dobbelspel • Houten mikado spel • Spaanse witte wijn Nerea Sauvignon 
Blanc, 75cl • Fruit Action appelsap, 1ltr • Toast naturel, 50gr • Kaaspuntjes, 140gr 
• Gezouten Tortilla chips, 200gr • Salsadip, 300gr • Tomatensoep, 300ml • Grissini, 
100gr • Gezouten pinda's, 75gr • Cappuccino hazelnoot flavour, 100gr • Thee in 
2 smaken, 2x5x2gr • Milky cream bonbons, 96gr • Zoete popcorn, 100gr • Verkade 
volkoren beschuit, 125gr • Canisius Rinse appelstroop, 330gr • Schuttelaar kerst 
schuim kransjes, 200gr • Haribo schuim bananen, 70gr • Cream fudge, 150gr 
• Ontbijtkoek, 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

59•Family Fun

Spelletjes spelen 
en genieten!

€4500
excl. btw
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• Verstelbare houten laptop/lees/eet-tafel met metalen onderstel, 53x30x19cm 
• Twee champagne flûtes, à 17cl • Radacini sparkling brut, 75cl • Toast naturel, 90gr 
• Kaaspuntjes, 140gr • Gezouten ribbelchips, 90gr • Gezouten pinda's, 150gr • Kaas 
wafel bolletjes, 50gr • Chocolade boomhangers, 100gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

60•Handige Tafel

Relaxen, werken en eten

€4500
excl. btw
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• Een royaal kunststof dienblad 51,5x34x3,5cm, 3 assorti kleuren • Koffie/thee 
isoleerkan, 1ltr, 4 assorti kleuren • Magazine Winters doeboek • Twee stapelbare 
aardewerk bekers, 4 assorti kleuren • Chocomelk, 500ml • Slagroom, 250ml • Mix 
voor appeltaart inclusief bakvorm, 300gr • Cappuccino sachets 6x12,5gr • Cream 
fudge, 150gr • Kersthanger koekjes, 130gr • Smulkoek, 140gr • Chocolade pretzels, 
150gr • Maxi candy stick • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

61•Nostalgische Kerst

Download de Zappar app en laat 
de verpakkingen tot leven komen!

€4750
excl. btw
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• Pizza baktray, Ø34cm • Pizzasnijder, assorti zwart/wit • Portugese rode 
wijn Pé Tinto Esporão, 75cl • Twee flesjes Swinckels Superior Pilsener, à 33cl 
• Tomatensoep, 50cl • Tagliatella, 400gr • Pastasaus, 520gr • Atlanta pizzabodem-
ciabatta mix, 500gr • Salademix met 65gr croutons en 8ml olijfolie • Gezouten 
chips, 100gr • Salty crackers, 80gr • Borrelnoten, 90gr • Wafelbolletjes, 50gr 
• Flatbread, 120gr • Delizioso tomaten tapenade, 140gr • Geraspte Italiaanse kaas, 
20gr • Kip knakworst, 180gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

62•Alles is Hartig

Alles voor de 
hartige trek

€4750
excl. btw
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• Keukenset bestaande uit een theedoek en een keukendoek in Barok dessin • Bio 
rietjes goud/wit, 20cm • Bobb Sparkling Grapejuice zonder alcohol, 75cl • Choco-
melk, 50cl • Zoete popcorn, 100gr • Pancake mix, 180gr •  Aarts kersen op sap, 
212ml • Twee per stuk verpakte suikerwafels, à 55gr • Oliebollenmix, 500gr • Mini 
panettone, 100gr • Zwarte thee, 10x1,5gr • Twee honeyspoons, à 7gr • Muffins choco 
chip, 200gr • Chocolate chip koekjes, 180gr • Chocolade party mix, 240gr • Vanille 
Fudge, 170gr • Zweedse broodjes, 150gr • Chocopasta, 200gr • Melkchocolade, 
100gr • Pepermunt, 100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

63•Alles is Zoet

Wie Zoet is 
krijgt lekkers! 

€4750
excl. btw
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64•Sfeervolle Tapas
• Cylinder windlicht van glas in houten frame, 15x17cm • Rustieke groene kaars, 
Ø5,8x7cm • Servetten "Olives in a Wood", 33x33cm • Aardewerk presenteer 
schaaltje, Ø12cm, 4 assorti kleuren • Cocktailprikkers, 50st • Serveer tray van 
pijnboom hout met decoratief label, 23x18cm • Spaanse rode wijn Puro, 75cl 
• Borrel brood mix inclusief bakvorm, 350gr • Gesneden serranoham, 50gr • Groene 
ontpitte olijven, 140gr • Kaaspuntjes, 140gr • Gezouten ribbelchips, 90gr • Duodip 
met pesto en aïoli, 2x70ml • Buiteman hartige koekjes met zongedroogde tomaten, 
75gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Olijftakje maakt geen deel uit 
van de samenstelling.

Laat de Donkere Dagen  
maar komen!

€4750
excl. btw
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• Ronde mand gemaakt van gedroogde hyacintenblad voorzien van metalen hand-
grepen, Ø39cm • Twee glazen flesjes als vaasje of kaarsenstandaard te gebruiken, 
7x12cm • Set groene kaarsjes, 7 stuks, 11cm hoog • Spaanse Biologische rode wijn 
Biotiful organic Merlot, 75cl • Biologische toast, 100gr • Biologische smeerkaas, 
125gr • Biologische rijst chips, 60gr • Biologische tomaten dip, 300gr • Biologische 
notenmix, 100gr • Biologische bananenbrood mix, 250gr • Biologische zwarte thee, 
15gr • Cachet Biologische chocolade dark 85%, 100gr • Verpakt in folie en geleverd 
in een bijpassende geschenkdoos

65•Bio Mand

Biologisch prachtig gepresenteerd!

€5000
excl. btw
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• Metalen vuurschaal met standaard, Ø47cm • BBQ spiezen, set à 4 • Twee flesjes 
La Trappe Isi d'Or speciaalbier, à 33cl • Gezouten ribbelchips, 90gr • Pretzel 
sticks XXL, 200gr • Satésaus, 100gr • Gebakken uitjes, 100gr • BBQ kruiden, 
30gr • Quatro dip met kerriedip, cocktailsaus, aioli en bbqsaus, 4x70ml • Mega 
BBQ mallows, 375gr • Goudse kaasbolletjes, 75gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

66•Winterse Vuurschaal

Een vuurbaken in de tuin!

€5000
excl. btw
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• Luxe Dutch Design bewaarbox "Art of Nature", 39x30x21cm • Plaid donker-
groen, 130x160cm • Twee glazen flesjes als vaasjes of kaarsenstandaards te 
gebruiken, 7x12cm • Set kaarsjes mosgroen, 7 st, 11cm hoog • Italiaanse rode wijn 
Masseria Pietrosa Puglia Negroamaro, 75cl • Pinda's, 150gr • Gezouten chips, 90gr 
• Toast, 100gr • Kaaspuntjes, 125gr • Zwarte thee, 15gr • Licht gezouten caramel 
repen, 125gr • Chocolade, 80gr • Het geheel wordt opgemaakt in de Dutch Design 
Box en met krimpfolie gesloten

67•Artistic Nature

Art of Nature

cadeau labels aan de binnenzijde

ansichtkaart

windlichthouder pimp-up je 
smartphone

€5000
excl. btw
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• Royale stoffen 1000-dingen meeneem tas met panterprint • Argentijnse rode 
wijn Sottano Shiraz/Malbec, 75cl • Pinda's honing zeezout, 200gr • Wyngaard kaas 
met mosterd en dille, 150gr • Delizioso patatas fritas naturel, 110gr • Cappuccino, 
4x12gr • Amandelkransen, 4st • Hapkoek, 90gr • Verduijn's sesam crackers, 75gr 
• Popcorn met kaneel, 90gr • Caramel sticks, 50gr • Fudge, 170gr • Rumrozijnen, 
100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

68•Toffe Tas

Mooi, Trendy en Handig!

€5000
excl. btw
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• Een origineel canvas schort met koeienprint incl. jute opbergzak • Aardewerk 
schaaltje, Ø9cm • Twee flesjes bier, à 33cl • Pretzel sticks XXL, 200gr • Mini 
cocktail fuetjes, 80gr • Pinda-cranberrymix, 200gr • Delizioso patatas fritas naturel, 
110gr • Kaart met 3 verschillende tapaskruiden: Kruidenbotermix, Bruschetta 
en Toscaans zout, 2x10 en 1x20gr • Olijfolie, 100ml • Borrelbroodmix inclusief 
bakvorm, 350gr • Zoete drop, 200gr • Amandelen met Chocolade, 125gr • Verpakt 
in een bijpassende geschenkdoos    

69•Stoer Schort

Hippe 
Koe!

€5000
excl. btw
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• Set van vier wijnglazen, à 850ml • Drie vierkante aardewerk presenteer schaaltjes 
met handgreepjes, 7x7cm • Twee flessen Zuid-Afrikaanse rode wijn Kaaps Geskenk, 
75cl • Olijfolie, 100ml • Kruidenkaart ’t Vijf Uurtje met drie zakjes verschillende 
kruiden, 2x10 en 1x20gr • Picos dipstokjes, 135gr • Gezouten pretzel sticks, 40gr 
• Gezouten ribbelchips, 90gr • Kaas wafelbolletjes, 50gr • Kaaspuntjes, 140gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

70•Proost!

Proost! 
Op je gezondheid!

€5000
excl. btw
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• Opvouwbare rode rugzak • Twee glazen kaarsenhouders met kerstdecoratie, 
inclusief waxinelichtje, verpakt in doorzichtige folie en gebonden met een rood lint 
• Selfie set van 4 stuks vrolijke kerst accessoires: baard, geschenk, hart en bril Santa 
Claus met houten handvat • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75cl • Twee 
flesjes Jupiler pils, à 25cl • Twee flesjes aqua-twist mineraalwater met framboossmaak, 
à 50cl • Piacelli tomatenblokjes, 400gr • Pasta schelpjes, 250gr • Strooikaas, 40gr 
• Rijstchips met kaas, 60gr • Dipsticks, 100gr • Knoflook aïoli, 106ml • Bruschetta 
met tomaat & basilicum, 70gr • Croco crackers met kaas, 100gr • Tukkies, 200gr 
• Popcorn sweet chilli, 70gr • Pretzels XXL, 200gr • Caramel toffees, 250gr • Marsh-
mallows, 140gr • Bosvruchten thee, 30gr • Pure chocolade, 90gr • Stroop wafels, 6st 
• Selfiekoek, 77gr • Maltesers, 37gr • Autodrop Dubbeldekkers, 85gr • Lay's chips 
naturel, 85gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

71•Rood XXL

Heel Lekker 
en Heel Veel!

Volume  
Topper!

€5000
excl. btw
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• Een set theelichthouders van glas en metaal, 3-delig • Theelichtjes in organza 
zakje, 8st • Spaanse Cava Jaume Serra brut, 75cl • Gezouten chips, 90gr • Toast, 
100gr • Dip/smeerkaas, 125gr • Buiteman Goudse kaasbolletjes, 60gr • Pretzels, 
80gr • Zwarte thee, 10x1,5gr • Cakerol, 300gr • Meringues met caramel & zeezout, 
75gr • Caramel sticks, 50gr • Vanille fudge, 170gr • Chocolade truffels, 150gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

72•Luxe Sferen

Mooi, Trendy 
en Luxe!

€5500
excl. btw
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• Elektrische bakplaat, 47x52,5cm • Servetten “Tasty”, 33x33cm • Gourmet spatels, 
set à 4st • Spaanse rode wijn Gusto Tempranillo, 75cl • Bakblik met meergranen 
bakbroodmix, 350gr • Duo dip met pesto en aioli, 2x70ml • Wiko vleeskruiden, 
55gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

73•Sfeervol Tafelen

Funcooking voor het hele gezin

€5500
excl. btw
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• Grijze weekend tas van ribstof, 31x49x25cm • Zwarte glazen drinkfles met 
neopreen houder • Wereld “kras”kaart • Twee aardewerk mokken, 3 assorti 
kleuren • Coffee to go beker met 4 koffie sachets, 4 x12,5gr • Toast naturel, 
90gr • Kaaspuntjes, 140gr • Duo snack met salami en pretzels, 35gr • Gezouten 
ribbelchips, 90gr • Thee selectie, 3x5x2gr • Wafelbolletjes met kaas, 50gr 
• Meringues met caramel & zeezout, 75gr • Amandelkransen, 4st • Mauxion Salut 
pure chocolade, 100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

74•Stoer op Pad

Maak de roadtrip van je leven!

€5500
excl. btw
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• Cusinier elektrische BBQ op hoge standaard, 2000W • BBQ spiezen, 4-delige set 
• Servetten "Tasty BBQ", 33x33cm • Twee flesjes Hertog Jan pils, à 30cl • Gebakken 
uitjes, 100gr • Satésaus, 100gr • Duodip met kerrie en cocktailsaus, 2x70ml 
• Bakblik met meergranen bakbroodmix, 350gr • Marshmallows BBQ set, 250gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

75•Handige BBQ

Eenvoudig  
op te zetten!

€5750
excl. btw
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• Het bordspel "Oh, wat een jaar!" • Twee flesjes Alfa pils, à 30cl • Schulp 
ambachtelijke sinaasappelsap, 75cl • Kettle Cooked Chips Sweet BBQ, 150gr 
• Popcorn sweet chilli, 70gr • Hotchoc, 4x25gr • Boterwafels, 150gr • Twee per 
stuk verpakte chocolade wafels, à 50gr • CoCo Sublime tablet melkchocolade 
35%, 100gr • Kleine mallows voor in de hot choco, 175gr • Gechocolateerde 
rumrozijnen, 100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

76•Spelletje Doen?

Oh, wat een Jaar!

€6000
excl. btw
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• Serveerset van metaal met leisteen en uitschuifbare bamboe plankjes, 21x21x21cm 
• Cocktailprikkers, 50st • Twee grijs/witte aardewerk schaaltjes, Ø9cm • Italiaanse 
rode wijn Caleo Primitivo, 75cl • Gezouten ribbelchips, 90gr • Kaasbolletjes, 75gr 
• Grissini sticks, 100gr • Serranoham plakjes, 70gr • Creme de brie, 125gr • Toast 
naturel, 90gr • Olijven, 106ml • Gezouten pinda's, 150gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

77•Serveerset op Tafel

Olijftakje maakt geen deel 
uit van de samenstelling

Een eyecather van jewelste!

€6000
excl. btw
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• Ginetto Secco Frizante, 75cl • Appelsap, 33cl 
• Twee flesjes mineraal water ‘500 drops’, à 
250ml • Pastasaus, 520gr • Fusilli pasta, 400gr 
• Geraspte Italiaanse kaas, à 20gr • Tomatensoep, 
300ml • Soepstengels, 125gr • Delizioso toast mix, 
150gr • Delizioso allioli, 130gr • Salade & soep 
pitten en crouton mix, 35gr • Delizioso lemon/
pepper dressing, 150ml • Gezouten pinda's, 60gr 
• Rijstchips, 60gr • Crisps Peppermix chips, 75gr 
• Caramel sticks, 50gr • Kaaspuntjes, 125gr • Toast, 
100gr • Maïswafels, 120gr • Pretzel sticks XXL, 
200gr • Royal Orchard zwarte bessen jam, 240gr 
• Roggenbrood, 250gr • Zwarte thee, 10x1,5gr 
• Twee honeyspoons, à 7gr • Kerst chocolaatjes, 
40gr • Truffels choco/cookie dough, 50gr 
• Theebiscuits, 100gr • Twee per stuk verpakte 
suikwafels, à 55gr • Hapkoek, 90gr • Vanille fudge, 
170gr • Chocolate chip koekjes, 180gr • Gezoete 
popcorn, 100gr • Pancake mix, 180gr • Poedersuiker, 
70gr • North Sea dropjes, 200gr • Twisted mallows, 
100gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos  

78•Zwart XL

WOWWW!Volume  
Topper!

€6000
excl. btw
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• Elektrische koperkleurige grill/paninimaker • Volautomatische koperkleurige 
peper/zoutmolen • Franse rode wijn Fonvène rouge Ardeche, 75cl • Délifrance 
afbak panini's, 2st, 250gr • Serrano ham, 50gr • Crème de brie, 125gr • Verpakt in 
een bijpassende geschenkdoos  

79•Mooie Grill

Voor een bijzonder 
chique uitstraling

€6750
excl. btw
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• Set van 3 decoratieve bloempotten van groen riet op houten pootjes 
• Fleeceplaid groen, 130x170gr • Spaanse Cava Portium brut, 75cl • Toast naturel, 
90gr • Smeerkaas, 125gr • Gezouten chips, 90gr • Mix voor appeltaart inclusief 
bakvorm, 300gr • Houdbare slagroom, 250ml • Chocoreep met bessen en 
hazelnoten, 80gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

80•Botanisch Groen

Plant maakt geen deel uit 
van de samenstelling

Even in de pauze modus…

€7000
excl. btw
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• Groene reistrolley cabinproof, 18inch, 4-wheel drive • Twee glazen flesjes als 
vaasjes of kaarsenstandaards te gebruiken,  7x12cm • Set kaarsjes dustygreen, 7 st, 
11cm hoog • Spaanse rode wijn Puro, 75cl • Sparkling druivensap, 75cl • Gezouten 
pinda's, 150gr • Verduijn's pesto parmezaan wafels, 75gr • Gezouten ribbelchips, 
90gr • Toast naturel, 90gr • Crème de brie, 125gr • Prezel sticks in 4 smaken, 200gr 
• Cappuccino sachets, 6x12,5gr • Kerstkoekjes, 130gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

81•Wereldse Trolley

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

Reizen in stijl!

€7500
excl. btw

https://www.treesforall.nl/
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• Elektrische, koperkleurige fondueset met 8 vorkjes • Serveerschaal gemaakt 
van ECO vriendelijke bamboo fibers, met 7 serveerbakjes • Servetten “Fresh 
Vegetables”, 33x33cm • Bakblik met meergranen bakbroodmix, 350gr • Duo 
dip met pesto en aioli, 2x70ml • Groene ontpitte olijven, 140gr • Borrelworst, 
150gr • Biologische popcorn zoet & zout, 90gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos  

82•Fondue Avond!

De producten in de zwarte serveerschaal gelden als serveersuggestie 
Tomaten en paprika's maken geen deel uit van de samenstelling

Voor vele gezellige 
avonden

€7500
excl. btw
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•  Bamboe serveerplank, 1 meter lang 
•  Metalen houder met 3 serveerglaasjes 
•  Kaasbijltje met houten handgreep, 18cm 
• Cocktailprikkers, 50st 
•  Pesto alla Genovese, 140gr 
• Kaaspuntjes, 140gr 
• Borrelbroodmix in bakvorm, 350gr 
•  Tapenade met gedroogde tomaatjes, 140gr 
•  Chileense rode wijn Payada Merlot, 75cl 
•  Chileense witte wijn Payada Chardonnay, 75cl 
• Delizioso patatas fritas naturel, 110gr 
• Gezouten pinda's, 150gr 
•  Kaaskoekjes met ui en knoflook, 60gr 
•  Dip grissini corti met olijfolie, 150gr 
•  Wyngaard kaas met zwarte peper, 150gr 
• Serrano ham, 50gr 
•  Groene ontpitte olijven, 140gr 
• Grissini sticks, 100gr 
• Mini bouchées, 12st 
• Ragout, 300gr 
•  Verpakt in een bijpassende  
geschenkdoos

Indrukwekkend  
groot en zwaar!

€7750
excl. btw
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83•XXL Tapas Plank

Olijftakje maakt geen deel 
uit van de samenstelling
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84•Volle Trolley
• Zwarte Trolley 4 Wheel drive, Cabin Size, 53x33x21cm • Opvouwbare rode rugzak 
• Twee glazen kaarsenhouders met kerstdecoratie, inclusief waxinelichtje • Selfie set 
van 4 stuks met vrolijke kerst accessoires: baard, geschenk, hart en bril Santa Claus 
met houten handvat • Spaanse rode wijn Finca Don Gavarre, 75cl • Twee flesjes 
Jupiler pils, à 25cl • Twee flesjes aqua-twist mineraalwater met framboossmaak, à 50cl 
• Pasta schelpjes, 250gr • Piacelli tomatenblokjes, 400gr • Strooikaas, 40gr • Dipsticks, 
100gr • Knoflook aïoli, 106ml • Bruschetta met tomaat & basilicum, 70gr • Popcorn 
sweet chilli, 70gr • Lay's chips naturel, 85gr • Tukkies, 200gr • Pretzels XXL, 200gr 
• Rijstchips met kaas, 60gr • Croco crackers met kaas, 100gr • Bosvruchten thee, 
30gr • Caramel toffees, 250gr • Marshmallows, 140gr • Stroopwafels, 6st • Pure 
chocolade, 90gr • Selfiekoek, 77gr • Maltesers, 37gr • Autodrop Dubbeldekkers, 85gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Alles past erin!

Volume  
Topper!

€8500
excl. btw
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• Hoedendozen set van Mar10, 2-delig Abondant, 29x16cm en 23x13cm • Fotolijst 
van Mar10 goudkleurig, 13x18cm • Christmas cracker, 40gr • JP Chenet Divine 
Mousseux Muscat Demi-Sec, 75cl • Pinda's, 150gr • Zeezout gezouten chips, 90gr 
• Toast, 100gr • Brie, 125gr • Caramel sticks, 50gr • Chocolade truffels, 150gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

85•Mar10 in Goud

Over the Top 
maar awesome!

€9500
excl. btw
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In doos Hartig
• Pizza baktray, Ø34cm • Pizza snijder, ass. zwart/wit 
• Portugese rode wijn Pé Tinto Esporão, 75cl • Twee 
flesjes Swinckels Superior Pilsener, à 33cl • Tomatensoep, 
50cl • Tagliatella, 400gr • Pastasaus, 520gr • Atlanta 
pizzabodem-ciabatta mix, 500gr • Salademix met 65gr 
croutons en 8ml olijfolie • Gezouten chips, 100gr • Salty 
crackers, 80gr • Borrelnoten, 90gr • Wafelbolletjes, 50gr 
• Flatbread, 120gr • Delizioso tomaten tapenade, 140gr 
• Geraspte Italiaanse kaas, 20gr • Kip knakworst, 180gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

86•Hartig & Zoet

In doos Zoet
• Keukenset bestaande uit een theedoek en 
een keukendoek in Barok dessin • Bio rietjes 
goud/wit, 20cm • Bobb Sparkling Grapejuice 
zonder alcohol, 75cl • Chocomelk, 50cl • Zoete 
popcorn, 100gr • Pan cake mix, 180gr • Aarts 
kersen op sap, 212ml • Twee per stuk verpakte 
suikerwafels, à 55gr • Olie bollenmix, 500gr • Mini 
panettone, 100gr • Zwarte thee, 10x1,5gr • Twee 
honeyspoons, à 7gr • Muffins choco 
chip, 200gr • Chocolate chip koekjes, 
180gr • Chocolade party mix, 240gr 
• Vanille Fudge, 170gr • Zweedse 
broodjes, 150gr • Chocopasta, 200gr 
• Melkchocolade, 100gr • Pepermunt, 
100gr • Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Heb je even??

€9500
excl. btw
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Beide dozen worden  
in één grote 

geschenkdoos verpakt
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• Italiaanse rode wijn Barbera d’Asti – Cantina 
Moranera, 75cl • Cotechino, gegaarde worst 
van gekruid varkensvlees, 400gr • Linzen – 
Molino di Borgo S.Dalmazzo, 150gr • Salami  
– Salumificio Gonella, 125gr • Grana Padano 
Parmezaanse kaas – Virgilio, 150gr • Pasta 
– Alta Valle Scrivia, 250gr • Tomaten Saus - 
Salemi Pina, 300gr • Hazelnoot Koekjes Gift 
Box – Dacasto, 90gr • Dit originele Italiaanse 
pakket wordt geleverd in een prachtige 
geschenkdoos.

88•Michelangelo

87•Santa Claus Panettone

• Spumante Dolce Millesimato 2019 
Bottle (sparkling wine) – Cantine 
Cav. Ceste, 750 ml • Classic Milanese 
Panettone – Tre Marie, 750gr 
• Piemonte PGI Hazelnoot koekjes 
– La Sassellese, 90gr • Chocolade 
bonbons – Caffarel, 80gr • Alle 
lekkernijnen van dit “dolce” pakket 
worden in de rode jute zak  
verpakt en geleverd in een  
fraaie kerstgeschenkdoos

€3000
excl. btw

€2750
excl. btw
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90•Noël

89•Spumantiera 
Chloe

• Decoratieve en handige "Winehouse" koelemmer • Italiaanse rode 
wijn Cabernet – Cantine Cav. Ceste, 75cl • Salami  – Salumificio 
Gonella, 125gr • Grana Padano Parmezaanse kaas  – Virgilio, 150gr 
• Pasta – Il Vecchio Pastificio di Gragnano, 250gr • Pastasaus – 
Saporie, 185gr • Handgemaakte soepstengels met olijfolie – Monviso 
Group, 100gr • Crème van kikkererwten met zomer truffel – Bella 
Italia, 100gr • Balsamico Azijn – Varvello, 250ml • Mooi opgemaakt in 
de emmer en verpakt met cellofaan wordt dit pakket geleverd in een 
fraaie geschenkdoos

• Rieten presenteermand • Classic Alto Pandoro– 
Giovanni Cova & C., 750gr • Spumante Dolce 
Millesimato 2019 – Cantine Cav. Ceste, 75cl 
• Chocolate Cantucci biscuits – L’Albereto, 100gr 
• Chocolade/nougat reep – I Siciliani, 100gr • Pasta 
Paccheri, – Il Vecchio Pastificio di Gragnano, 250gr 
• Gechocolateerde koekjes – La Sassellese, 100gr 
• Koekjes gevuld met chocoladecrème - Amaretti 
Virginia, 95gr • Mooi opgemaakt in de mand, 
verpakt met cellofaan en geleverd in een fraaie 
geschenkdoos

Glas en bloem maken geen deel uit van de samenstelling

€3500
excl. btw

€3000
excl. btw
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Een melkchocolade 
Champagne fles, 
hand gegoten 
van Belgische 
chocolade, hoogte 
30 cm. Een traktatie 
om te krijgen en 
mooi om te geven! 

•  Verpakt per 
5 stuks in een 
verzenddoos. 

93•Choco Champagne

91•Choco Treat

92•Choco Ster

• Rond transparant geschenkdoosje 
gevuld met échte Belgische kerst
chocolade in wit, melk en puur, 250 gr. 

• Verpakt per 18 st. in een verzenddoos

Deze heerlijke kerstster van massieve 
chocolade wordt gevuld met échte 
Belgische kerstchocolade in wit, melk en 
puur, 400 gram. Heerlijk om met elkaar 
van te genieten tijdens de feestdagen. Dit 
product is tevens zeer geschikt om uw 

klanten, personeel of collega’s 
mee te verrassen.  

•  Verpakt per 5 stuks in een 
verzenddoos. 

Prijs voor verzending 
per stuk op aanvraag Prijs voor verzending 

per stuk op aanvraag

Kerstchocolade...
Verrassend en  

erg lekker!

€1350
excl. btw

€575
excl. btw

€1295
excl. btw
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96•Luxe Chocobox

94•Choco 
Komeet

95•Choco Tree

Een mooi opgemaakte glazen schaal met daarop 600 gram 
Belgische kerst chocolade in wit, melk en puur. Een prachtig en 
tevens lekker cadeau om uw relaties mee te verrassen. • Vier-
kante glazen schaal, 24,5x24,5cm • gevuld met échte Belgische 
kerstchocolade in wit, melk en puur én een chocolade 
vallende ster, 900 gr, verpakt in transparante folie 
 
• Verpakt per stuk in een verzenddoos. 
Prijs voor verzending per stuk op aanvraag.

Een heerlijke Belgische chocolade dennenboom en gesorteerde 
kerst chocolade op een presenteerschaal. Om van te smul len 
tijdens de kerstdagen. • Langwerpige glazen presenteerschaal 
34x17cm, gevuld met échte Belgische kerstchocolade in wit, 
melk en puur én een chocolade dennenboom, 900 gr, verpakt 
in transparante folie 

•  Verpakt per stuk in een verzenddoos.
Prijs voor verzending per stuk op aanvraag

Prachtig chocolade geschenk, opgemaakt 
in een • Goud kleurige magneetbox, 

Prijs voor verzending 
per stuk op aanvraag

22,5x23x11cm • Christ mas 
chocolate tree glamour milk 
• chocolade truffels, 150gr 
• Praliné de Luxe “Goldstar” 
60gr 

De gevulde box wordt 
voorzien van een glamour 
strik en geleverd in een 
bijpassende geschenkdoos.

€2995
excl. btw

€1995
excl. btw

€2450
excl. btw
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97•Juan Guardia

100•Florence 101•Samenwerking

99•Slurp 
Kalender

98•Scavi & Ray

Goed gebalanceerde biologische rode 
wijn met mooie aroma’s van rood 
fruit. Op ecologische wijze ge produ-
ceerd dus zonder gebruik van pestici-
den, chemicaliën en bestrijdingsmidde-
len. Smaakt uitstekend bij pizza, pasta, 
rood vlees gerechten maar is ook 
heerlijk om zó van te genieten 

•  Juan Guardia biologische Spaanse 
rode wijn, 75cl

•  Verpakt in een sfeervolle 
wijngeschenkdoos

De wijnen van het wijnhuis Aaldering in 
Devon Valley te Stellenbosch Zuid-Afrika 
zijn geliefd in de gastronomie en bij 
de echte wijnliefhebbers. 
Krachtig maar elegant 
rood; rond, fruitig en 
mineralig wit.
•  Florence Aaldering 

rood Shiraz/Cabernet 
Sauvignon, 75cl 

•  Florence Aaldering 
Chardonnay/Sauvignon 
Blanc, 75cl 

•  Verpakt in een 
geschenkdoos

Verras uw zakelijke relaties met dit 
originele wijngeschenk. 
•  Spaanse rode wijn, 50cl 
•  Spaanse witte wijn, 50cl 
•  Verbonden door een 
“Samen werking” 
banderol 

•  Verpakt in een 
geschenkdoos 
met een 
“Samenwerking” 
sleeve

Dit leuke wijn/relatiegeschenk zal 
zeker gewaardeerd worden! 
•  De rode en witte Slurp! wijn van 

Ilja Gort zijn bij een groot publiek 
geliefd om te drinken. 

•  De Slurpkalender 2021 met 
365 leuke wijntijgertips en de

•  Chateau la Tulipe houten kaas plank 
geven dit geschenk een echte “Ilja” 
touch. 

•  Verpakt in een bijpassende geschenk-
doos

•  Speciaal ontworpen luxe  
Giftbox 

•  Twee sierlijke Champagne flûtes 
•  Piccolo Prosecco Frizzante 

Scavi & Ray 20cl.

€995
excl. btw

€995
excl. btw

€3800
excl. btw

€2500
excl. btw

€3400
excl. btw



KERSTMIS 
2020, 

hét moment 
voor een blijk 

van waardering!

102•Kaaps Geskenk

104•Te Gortig? 105•Accussi

103•Chateaukoken

De geur van deze volle en 
aromatische rode Zuid-
Afrikaanse wijn doet denken 
aan rood fruit, zoals rode 
bessen en kersen maar 
voornamelijk aardbeien. De 
wijn is mooi zacht en afgerond, 
met aantrekkelijke zuren. 
Een allemansvriend en een 
doordrinker. 

•  Kaaps Geskenk Cape Red, 
75cl 

•  Verpakt in een bijpassende 
geschenkdoos

Dit leuke wijn/relatiegeschenk zal zeker 
gewaardeerd worden! • De rode en witte 
Slurp! wijn van Ilja Gort zijn bij een groot 
publiek geliefd om te drinken. 
•  Het kookboek “Chateaukoken voor 

iedereen” is fijn geschreven en de re-
cepturen zijn goed te volgen. 

•  De Slurpkalender 2021 met 365 leuke 
wijntijgertips en • de gesigneerde 

Deze mousserende Italiaanse 
wijn van de lokale Grillo druif 
is uitermate elegant en plezierig 
om te drinken als aperitief, maar 
ook bij een verscheidenheid aan 
hapjes en gerechten.  
Zacht geel met een frisse 
groenige vleug. De geur van 
de wijn is aromatisch en fijn 
aanhoudend. Je ruikt florale tonen 
van Acacia en Magnolia en fris 
fruit, zoals groene appel, peer 
en perzik. Niet te droog maar 
een aangename afdronk met een 
plezierige mousse. 

•  Feudo Arancio Accussi  
Sparkling, 75cl 

•  Verpakt in zilverkleurige 
luxe magneet geschenkdoos

Dit leuke wijn/relatiegeschenk zal zeker 
gewaardeerd worden! • De rode en 
witte Slurp! wijn van Ilja Gort zijn 
bij een groot publiek geliefd om 
te drinken. • Het kookboek 
“Chateaukoken voor ieder-
een” is fijn geschreven 
en de recepturen zijn 
goed te volgen. De 
• Chateau la 
Tulipe houten 
kaasplank  geeft 
dit geschenk de 
finishing touch. 

•  Verpakt in een 
bijpassende 
geschenkdoos

Mocht u, ondanks onze schitterende, uitgebreide voorselectie, er toch 
voor kiezen om zelf een Kerstgeschenk samen te willen stellen, dan kan 
dat natuurlijk.
Al vanaf ca. 60 stuks gelijke pakketten kunnen wij een offerte op maat 
voor u maken.

Laat ons uw wensen weten en 
wij gaan voor u aan de slag.
Maar… Hoe eerder hoe beter! 
U heeft dan nog een ruime keuze 
uit het artikel-aanbod. 
Tot uiterlijk 09 november 2020 
kunnen deze specials besteld worden.

Het jaar 2020 is voor een ieder anders begonnen dan verwacht. Meer dan een 
miljoen werkenden werden van de ene op de ander dag gedwongen om thuis 
te gaan werken. Anderen zagen elkaar nog maar sporadisch op het werk. Op de 
zorgsector werd een zware wissel getrokken. Daarnaast werden wij gedwongen 
om fysiek afstand te bewaren.

Voor u als werkgever is de komende Kerstmis hét moment om uw medewerkers 
te complimenteren en te waarderen voor hun flexibiliteit en extra inzet, welke zij 
in de achterliggende periode hebben getoond. Verras hen dit jaar daarom met een 
prachtig Kerstgeschenk.

Dit jaar hebben wij een collectie samengesteld bestaande uit TRADITONELE 
pakketten die altijd gewild zijn. Voor de Italië liefhebbers een collectie ORIGINEEL 
ITALIAANS. Gaat de voorkeur uit naar een pakket met enorme inhoud, dan 
zijn onze VOLUME TOPPERS een juiste keuze. Uiteraard ontbreken ook de 
WIJNGESCHENKEN niet.

Wilt u dit jaar zelf een pakket samenstellen dan maken wij graag een 
EXCLUSIEF voorstel vanaf ca. 60 stuks gelijke pakketten. Alle pakketten 
kunnen op één locatie maar op verzoek ook op huisadres geleverd worden.

Wij beschikken voor grotere opdrachten ook over een keuzewebsite en maken 
u graag een voorstel. Informeer naar de voorwaarden. 
Een gunstige bijkomstigheid is het feit dat u als werkgever fiscaal nu ook meer 
ruimte heeft omdat de WKR (werkkosten regeling) is verruimd van 1,7 naar 3.0% 
voor de eerste m 400.000 van de loonsom.

Kortom, het jaar 2020 wordt, nog meer dan ooit, het jaar van WAARDERING 
en RESPECT.

Wij wensen u weer veel succes toe bij het maken van uw keuze!

Uw compleetste Kerstpakkettenspecialist van Nederland en België.

•  Verpakt in een bijpas-
sende geschenkdoos

houten kaasplank 
completeren dit 
ultieme wijntijger 
geschenk! 

Voorwoord

Custom 
Made

€1075
excl. btw

€4775
excl. btw

€1700
excl. btw

€3725
excl. btw



Kerstpakketten 2020

Laat je 
verrassen!

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. 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 1e week van
december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
• Voor levering voor 30 november is de laatste besteldatum 13 november 2020
• Voor levering voor 14 december is de laatste besteldatum 23 november 2020
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.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 13 november 2020. 
De uitlevering is dan vanaf 16 december 2020.

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. 
Vaak gebeurt dit door de contractvervoerder in de regio naar uw keuze.
Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en 
tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder zorgdragen.

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

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten 
en eventuele toeslagen als gevolg van overheidsbesluiten, milieukosten en 
anderszins.
Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/
of vangstresultaten zijn voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om 
in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.

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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www.magischekerstpakketten.nl

085-060 24 68
(ook voor WhatsApp)




