
Geef met aandacht

het hele jaar door!



In deze bijzondere tijden is het belangrijk om je collega’s te bedanken en 

waarderen voor hun inzet én om juist nu mooie momenten te vieren! En wat is er 

leuker dan een verrassend pakketje dat door de brievenbus valt of persoonlijk 

wordt uitgereikt? Even genieten van een heerlijke chocolade smaaksensatie, een 

digitale borrel met een smakelijk pakketje of een attentie om het (t)huis op te 

fleuren! Geef met aandacht op verrassende momenten!

Ontdek ons vrolijke assortiment, met voor ieder wat wils. Daarnaast zijn er diverse 

mogelijkheden om jouw attentie nóg persoonlijker te maken met een kaart of een 

persoonlijke videoboodschap. Kijk snel verder! Of neem meteen contact met ons 

op, onze adviseurs staan voor je klaar.

Geef met aandacht 

op verrassende momenten



Geef met aandacht
Verrassingen die door de brievenbus passen

1 Tony time

€4,95

2 Fleurig 

compliment
€4,95

3 Magisch thee 

moment
€6,50

7 Fleur & kleur

€14,95

9 Niet te filmen 

zo lekker
€15,95

10 Summervibes
€12,95

13 Actief thuis
€24,95

14 Work & relax
€29,95

15 Indian 
summer

€5,95

16 Good vibes
€5,95

17 Red snack 
attack
€7,50

Geef verrassend:

voeg een 

vrolijke kaart toe 

aan je pakketje

Extra 

leuk

-Exclusief BTW, verzending en kaart

-Inclusief brievenbusdoosje



Geleverd op 1 locatie of pakket levering

Geef met aandacht

8 BBQ time
€15

11 Luxe 
smaakbommetjes

€19,95

12 Hollands borrelen
€19,95

4 A gift for you
€19,95

5 Borreltijd!
€9,95

6 Viva la vida
€12,95

Geef verrassend:

voeg een 

vrolijke kaart toe 

aan je pakketje

Extra 

leuk

-Exclusief BTW, verzending en kaart

-Inclusief pakketdoosje



Verrassend verpakt

Elk geschenk dat je met aandacht geeft, verdient ook een mooie verpakking. 

Kies je voor een verrassing die door de brievenbus past, dan wordt dit verzonden in 

een brievenbusdoosje met een vrolijke ‘Je bent een topper’ sleeve om het doosje. 

Kies je voor de pakketlevering dan wordt dit verpakt in de sfeervolle ‘Super bedankt’

doos. Het feest kan beginnen met het uitpakken van de verrassing!

Brievenbusdoosje met sleeve Doos voor pakket-levering

Brievenbus 

zending

Pakketlevering

(Huis-aan-huis 

of op 1 locatie)



Kaart met persoonlijke boodschap

Aan elk geschenk uit ons assortiment kan je een vrolijke kaart toevoegen.

Wil jij je collega’s verrassen op een persoonlijke manier? 

Voeg dan aan deze kaart je eigen logo en tekst toe*.

Wil je het nog persoonlijker maken? 

Voeg een persoonlijke videoboodschap toe.

Neem eenvoudig een filmpje op. Deze voegen wij dan toe aan

de kaart door middel van een QR-code. Als je collega’s deze

scannen met hun smartphone, dan zien zij jouw persoonlijk

gesproken boodschap op hun smartphone!

Informeer bij jouw adviseur naar de mogelijkheden.

Geef 

persoonlijk Scan de QR code en bekijk 

de persoonlijke boodschap

Voeg een eigen 

logo en eigen tekst 

toe

*vanaf 200 stuks

Kaart

Voeg een 

Persoonlijke

videoboodschap 

toe

*vanaf 200 stuks



1. Tony time

Duurzame chocoladereep

Inmiddels een klassieker onder de Tony’s, de heerlijke romige melkchocolade 
reep van dit Nederlandse merk. Droom even weg onder het genot van een 
kopje thee of koffie met deze kwaliteitschocolade. Op deze manier wordt elk 
theemomentje of een digitale bespreking meteen leuker!

Verpakt in een brievenbusdoosje met kleurrijke sleeve.

Inhoud pakket
• 1 Tony Chocolonely Chocoladereep 

melk 180g

€4,95
Exclusief btw 

en verzending

Tony Chocolonely

zet zich in voor een 

betere wereld, 

verantwoord 

genieten dus!

Geef om

de wereld



2. Fleurig compliment €4,95
Exclusief btw 

en verzending

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Geef aandacht met deze vrolijke anemonen. Na het planten van deze bloembollen, word je 
in de lente verrast met vrolijke anemonen. Extra verrassend: deze vaste plant keert gewoon 
weer terug. Niet alleen leuk voor de mens, ook de bijtjes en vlinders worden hier blij van! Wil jij 
je medewerkers belonen, kies voor anemonen. Daar fleur je van op!

Inhoud pakket
• Doosje compliment 

Baltus

dit pakketje wordt 

verpakt in een 

luxe compliment

cadeaudoosje

Extra 

leuk

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



3. Magisch thee moment

Inhoud pakket
• Hocus pocus I need tea to focus
• Luxe chocoladebrokken giftverpakking (UTZ)

€6,50
Exclusief btw 

en verzending

Deze chocolade 

heeft het UTZ 

kenmerk, gemaakt met 

aandacht voor mens 
en milieu.

Hocus pocus, chocolade & thee geeft je focus

Tijd voor thee! Het uitpakken van deze luxe chocoladebrokken en thee is al een 
feestje op zich door het luxe cadeaupapier. Met deze ambachtelijke chocolade 
geniet je van een unieke smaakbeleving. Zet een lekker kopje thee en jouw 
magische theemoment kan beginnen.

Geef om

de wereld

Extra 

fijn

Verpakt in een brievenbusdoosje met kleurrijke sleeve.



4. A gift for you

Een verzorgend complimentje

Met deze verantwoorde luxe giftset geniet jij even in jouw eigen bubbel! De vegan handzeep 
en de handlotion zijn een perfecte match en zorgen samen voor heerlijk zachte handen. 
Geniet van een luxe moment voor jezelf met de geur van kumquat en bourbon vanille. 
Daarnaast zijn deze vrolijke producten echte eyecatchers in de keuken of badkamer, en ook 
nog eens duurzaam geproduceerd.
Met zo’n luxe set mag je in je handjes knijpen!

Inhoud pakket
• ‘Time for bubbles’ handzeep 500 ml
• ‘Thank you’ handzeep 500 ml
• ‘Rock this day’ handlotion 250 ml

€19,95
Exclusief btw 

en verzending

De flessen zijn 

gemaakt in Nederland 

van 100% gerecycled 

plastic en de inhoud is 

helemaal vegan!

Extra 

leuk



5. Borreltijd!

Voor een stoere borrel

Zin in een hartige versnapering en een lekker biertje? Dit pakket heeft alles wat je hartje 
begeert. Met dit pakket ben jij helemaal klaar voor een (digitale) VrijMiBo of een 
gezellige borrel thuis. Doe de bierworstjes en paprika ribbelchips in een 
schaaltje en open een verfijnd biertje erbij. Heb je hierna nog trek? Proef dan de lekker 
wafelbolletjes of de BBQ starmix. Dat wordt een gezellig avondje borrelen, proost!

Inhoud pakket
• Hertog Jan karakter flesje 30cl
• Hertog Jan pilsener flesje 30cl
• Bierworstjes 120g
• Wafelbolletjes bieslook roomkaas 50g
• Ribbelchips paprika 90g
• Black collection bbq star mix 75g
• Pretzels XXL 200g

€9,95
Exclusief btw 

en verzending

Beschikbaar vanaf: week 24

Verpakt in een ‘super bedankt’ doos.



6. Viva la vida

Waan je in een Spaanse tapas bar

Kom in Spaanse sferen! Zet een zwierig Spaans muziekje aan en pak dit heerlijke tapas 
pakket erbij. Geniet van de lekkere snacks en het verfrissende drankje. Je tapas momentje 
wordt nog gezelliger met dit leuke spel waarbij je zo snel mogelijk moet raden wat de ander 
omschrijft.  Voor een gezellig avondje. Viva la vida!

Inhoud pakket

• Ribbelchips 90g
• Kaasbollen 75g
• Snack selection
• Taste collection tapaskruiden
• Toast naturel 50g
• Sparkling apple mini
• Spel omschrijven en raden
• Groene olijven

€12,95
Exclusief btw 

en verzending

Beschikbaar vanaf: week 24

Verpakt in een ‘super bedankt’ 

doos.



7. Fleur & kleur

Inhoud pakket
• Mix brievenbustulpen

12 stuks

€14,95
Exclusief btw 

en verzending

Echte Hollandse tulpen

Een leuk pakketje tovert een glimlach op ieders gezicht. Deze vrolijke tulpen krijgen dat 
zeker voor elkaar! Deze 12 tulpen in meerdere vrolijke kleuren passen door de 
brievenbus. Merken je collega’s het pakketje niet meteen op? Geen zorgen! Deze 
tulpen worden stevig verpakt met een microscopische verpakking, waardoor ze 
beschermd zijn en ze tot vijf dagen zonder water en/of koeling kunnen. Nadat je 
collega’s de verpakking openen en de bloemen op water zetten, komen ze tot leven. 
Hierna staan ze nog ruim een week fleurig en kleurig in de vaas.



8. BBQ time

In vuur en vlam

Ready, set, BBQ time! Met dit pakket ben jij helemaal klaar voor een avondje grillen en chillen!
Je krijgt alles wat je nodig hebt voor een geslaagde BBQ. Wil je even afkoelen van de hete 
lekkernijen? Proef de Frozen Cocktails!
Hoe lekker klinkt een Strawberry Daiquiri met de ijskoude combinatie van limoen en aardbeien? 
Of ga je liever voor alcoholvrij? Kies dan voor de verfrissende Mojito 0.0. Hoe dan ook, met dit 

pakket maak je er een feestje van!

Inhoud pakket
• Mallows
• Snack mix

• Bbq sauce
• Knoflooksaus
• Bier
• Pinda’s
• Frozen cocktail Mojito 0.0
• Frozen cocktail Stawberry Daiquiri
• Spiesen
• Fire & Grill augurk
• Toast

€15
Exclusief btw 

en verzending

Verpakt in een 

‘super bedankt’ 

doos.

Extra 

leuk

Beschikbaar vanaf: week 24



9. Niet te filmen zo lekker

Voor elke filmavond thuis

Zin in een ouderwets gezellig filmavondje? Met dit pakket haal je letterlijk alles in huis 
voor een filmavondje mét lekkere versnaperingen! Met de Pathé giftcard kies je een 
leuke film uit voor een avondje filmplezier, in de bioscoop of thuis met Pathé thuis. 
Schenk een lekker rood wijntje in en maak met de smakelijke nootjes, M&M’s en 
chips de filmbeleving compleet. Dorst gekregen van de versnaperingen? Met de 

toffe Agropošta Vlierbloesemsiroop maak je een 100% natuurlijk drankje om de dorst 
te stillen. Movie time!

Inhoud pakket
• Pathé giftcard ter waarde van €7,50
• Lays chips naturel 40g
• Sangiovese Toscana 100ml
• Duyvis cashew & almond 125g
• M&Ms geel 45g

• Vlierbloesemsiroop 32ml

Met Pathé 

giftcard 

ter waarde 

van €7,50 

€15,95
Exclusief btw 

en verzending

Extra 

leuk

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



10. Summervibes

Laat de zomer maar beginnen

Met dit pakket til je elke borrel naar een hoger niveau! Verbeter je cocktail- en borrelskills met het 
borreltijd kaartspel. Ontdek de leuke recepten en feitjes en beantwoord allerlei vragen over 
borrelen. Een borrel verdient ook een mooi podium. Daarvoor gebruik je de acacia
borrelplankjes en de vrolijke servetten. Maak je borrel persoonlijk door iets leuks op de krijtbord-
cocktailprikkers te schrijven. Geniet ondertussen van een verkoelend wit wijntje, met ijsblokjes 
in citroenvorm. Steel de show met deze vrolijke borrelset en kom in de summervibe!

Inhoud pakket
• Acacia Tapasplankjes
• Kaartspel borreltijd
• IJsblokjesvorm citroen
• Krijtbord cocktailprikkers
• Servetten proeverij
• Witte wijn in tube 100 ml

€12,95
Exclusief btw 

en verzending

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



11. Luxe smaakbommetjes

Inhoud pakket
• Witte wijn 100 ml
• Rode wijn 100 ml
• 8 luxe bonbons

Chocolade en wijn maakt het leven fijn

Ga jij voor de ultieme smaaksensatie? Dompel jezelf onder in deze ‘wijn en 
chocolade experience’! De luxe chocolade bommetjes zorgen voor een ware 
smaaksensatie. Geniet van de bijzondere wijnen die verpakt zijn in 100% RPET Tubes, die 
perfect smaken bij de chocolade. Deze duurzame en innovatieve 100% RPET tubes 
behouden de de geur en smaak van de wijnen. Kortom, alleen maar genieten!

€19,95
Exclusief btw 

en verzending

Beschikbaar vanaf: week 24

Verpakt in een ‘super bedankt’ doos.



12. Hollands borrelen €19,95
Exclusief btw 

en verzending

Voor een ouderwets gezellige borrel

Geniet thuis van je eigen bierproeverij na een lange dag werken. Dit authentieke borrelpakket 
bevat alles dat jij nodig hebt voor een avondje uit. Trek een lekker koud (wit-)biertje open 
en proef de focacette, bierworstjes en de Hollandse snacks. Dat wordt authentiek genieten!

Inhoud pakket

• Senza keur mijn bier viltjes
• Proeflokaal witbier 33cl
• Proeflokaal kaasdip en saus 125g
• Proeflokaal pretzelsticks 4 smaken 200g
• Taste collection focaccette rozemarijn 

150g
• Proeflokaal bierworstjes 120g
• Proeflokaal bbq star mix 125g
• Proeflokaal wafelbolletjes bieslook 

roomkaas 50g
• Proeflokaal pils bier 25cl
• Patatas fritas naturel 110g

Beschikbaar vanaf: week 24

Verpakt in een ‘super bedankt’ doos.



13. Actief thuis

Stay healthy @ home

Met dit pakket is actief en fit blijven een feestje! Gebruik de fitness band voor een 
fijne workout terwijl je luistert naar een lekker deuntje. Met de lichtgewicht oordopjes geniet 
je tijdens je workout van je favoriete muziek en kom jij in de actieve flow. Heb jij inspiratie 
nodig om actief aan de slag te gaan? Pak het ‘Samen fit’ spel erbij met 100 sportieve 
opdrachten om fit te blijven! Na je workout laad je weer op met de verantwoorde 
biologische notenreep. Daar krijg je energie van!

€24,95
Exclusief btw 

en verzending 

Inhoud pakket
• Brainz bluetooth oordopjes zwart
• Senza samen fit kaartspel
• Norlander fitness band
• Leev notenreep

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



14. Work & relax €29,95
Exclusief btw 

en verzending

Overal een baanbrekende werkplek

Met dit pakket kan jij overal fijn werken! Dankzij het compacte draadloze toetsenbord en de 
laptop standaard sta jij overal in verbinding met je collega’s. Daarnaast krijg je hierdoor een 

betere zithouding. Ben jij hard aan het werk en kom je niet toe aan pauze? Breek met die 
gewoonte! Neem even de tijd voor een relax moment met de karamel melkchocolade 
breekkoek en luister meteen naar een fijn deuntje met de ideale bluetooth 
oordopjes. Stay connected!

Inhoud pakket
• BRAINZ Bluetooth Oordopjes Wit
• BRAINZ Home Office Draadloze 

Toetsenbord
• BRAINZ Home Office ABS Laptop 

Standaard
• Breekkoek Karamel 

Melkchocolade

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



15. Indian summer

Verantwoord genieten van een lange zomer

Heb jij ook zo’n zin in een zomers festival? De zwoele kleuren in dit gezellige pakketjes 
brengen je in (na)zomerse sferen. Je voelt de festivalvibes door de brievenbus 
komen. Proef de BioToday snackmix en de Chokay nootjes, waarmee jij snackt op een 
gezonde manier. Geniet tijdens een warme dag van de verfrissende Agroposta limonades 
van het beste uit de natuur. De herbruikbare rietjes kan je eindeloos gebruiken, goed voor 
jou en voor het milieu.

€5,95
Exclusief btw 

en verzending

Inhoud pakket
• Chokay milk roasted peanuts 50g
• Muntsiroop 32ml
• Frambozensiroop 32ml
• Hebruikbare rietjes
• Snackmix nuts & seeds 42g

Geef om

de wereld

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



16. Good vibes €5,95
Exclusief btw 

en verzending

Inhoud pakket
• Snack olives 70g
• Bio today Snackmix cranberry-

pumpkin 42g
• Oneglass Vermentino 100ml

Groene energie boost

De good vibes komen je tegemoet met dit vrolijke groene pakketje! Geniet van een heerlijk glas 
witte Italiaanse Vermentino wijn in combinatie met een lekker snackje.

Nog een zout olijfje erbij en je waant je even in een groene omgeving van olijfbomen. Zo’n 
groene break geeft je een energie boost!

Verpakt in een brievenbusdoosje met 

kleurrijke sleeve.



17. Red snack attack

Groots genieten van kwaliteit

Soms heb je van die dagen dat je echt zin hebt om lekker te snacken. Met dit A-merken 
pakket heb je alles in huis voor jouw quilty pleasure snackmoment. Schenk een lekker 

glaasje Cabernet Sauvignon in en combineer het met jouw zoete of hartige snack 
naar keuze. Enjoy!

€7,50
Exclusief btw 

en verzending

Inhoud pakket
• Venco drop 100g
• Doritos bites 30g
• Duyvis pindas 60g
• Lays chips naturel 40g
• Oneglass Cabernet Sauvignon 100ml

Verpakt in een brievenbusdoosje 

met kleurrijke sleeve.



Online Keuze Cadeau
Laat medewerkers zelf een cadeaukaart kiezen

Natuurlijk kun je ook op afstand je medewerkers waarderen met een 
cadeaukaart. Via ons Online Keuze Cadeau platform ‘Cadeau 
Carroussel’ verras jij je werknemer al vanaf 15 euro.
Hiermee geef jij een persoonlijk cadeau en kan jouw werknemer zelf een 
leuke cadeaukaart uitkiezen. 
Onze adviseurs vertellen je graag over de mogelijkheden. 

Geef 

persoonlijk

Ontvang een 

vrolijke digitale 

voucher per mail



Geïnspireerd of meer weten?

Maak een afspraak met één van onze adviseurs

www.makrokerstpakketten.nl/afspraak
We helpen je graag!


