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Met elkaar  
voor elkaar
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Bijzonder aandacht geven

Wil je je collega’s in deze bijzondere tijd een hart onder de riem steken?  
Geef persoonlijke aandacht en verras je collega’s met een mooie attentie, die laat 
zien dat je hen en hun inzet waardeert. Met een klein gebaar maak je grote impact!
 
Ontdek ons bijzondere assortiment aan cadeaus voor elk budget. Bij elk geschenk 
is een mooie kaart inbegrepen. Voeg kosteloos een persoonlijke boodschap toe 
aan deze kaart, bijvoorbeeld met een video. Zo wordt je cadeau nog specialer, om 
te geven én te krijgen. 

Geef persoonlijke aandacht aan je collega’s en laat je zien dat je er met én voor 
elkaar bent! Want: samen sta je sterk.

Met elkaar voor elkaar
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6   Gezond thuis 
€ 15,-

2   Genieten thuis  
€ 7,50

3   Pauze thuis  
€ 7,50

4   Ontspannen thuis  
€ 10,-

Onze cadeaus  
worden thuisbezorgd 

5   Gezellig thuis  
€ 15,-

8   Verantwoord thuis  
€ 20,-

Genoemde 
prijzen zijn 

exclusief btw 
maar inclusief 

bezorging

Een bijzonder geschenk

Handig!

1    Lekker thuis 
€ 5,-

7   Borrel thuis 
€ 17,50
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Een klein cadeautje voor grote sterren 
Laat je collega’s weten dat jij hen de sterren van je organisatie vindt! Dit stervormige zeepje is een leuke 
attentie voor een klein budget. Aan het grijze zeepje zit een touwtje, zodat je het gemakkelijk op kunt 
hangen. Extra bijzonder: elk zeepje is met de hand gemaakt door de makers van stichting ZODIEZIJN. 
Bij deze stichting zijn makers aangesloten die een verstandelijke beperking hebben. Op de verpakking 
van elk zeepje staat de naam van de maker vermeld.  
 

Zeepje ‘You’re a star’

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 

pagina 12

Verzonden in een 
vrolijke verpakking!

€ 5,-
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Lekker thuis 



Alle lof voor jou!
Niets is lekkerder dan chocolade! Verras je collega’s met deze luxe Bijenkorf chocolade van hoge 
kwaliteit. Gewoon lekker om thuis van te genieten na een lange thuiswerkdag. Dat hebben ze zeker 
verdiend! Deze witte melkchocolade wordt verpakt in een luxe cadeaudoosje met de tekst ‘Alle lof voor 
jou!’, zodat het voor je collega’s extra leuk is om te krijgen. 
 
Geleverd in een luxe geschenkdoosje

5

Een bijzonder 
cadeau om 

zorgmedewerkers
een hart onder de 

riem te steken

Tip!

€ 7,50
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 

pagina 12

Bijenkorf chocolade 
in luxe geschenkdoosje

Genieten thuis 
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Duurzaam moment voor jezelf
Tijdens een lange werkdag is voldoende pauzeren cruciaal. Zorg ervoor dat je collega’s even een 
moment voor zichzelf nemen en geef ze dit duurzame cadeaupakket. Zo komen zij zeker even tot rust. Dit 
pakket bestaat uit een reep Tony Chocoloney melkchocolade en duurzame Natural thee. De chocolade 
van Tony Chocoloney’s is gemaakt van geheel slaafvrije chocolade. Deze smaakt perfect bij de thee. 
Een gedeelte van de opbrengst van deze thee wordt gebruikt om nieuwe bomen te planten. Zo genieten 
je collega’s op duurzame wijze van een moment voor henzelf!

Verzonden in een 
vrolijke verpakking!

Een deel van de 
opbrengst gaat 

naar het planten van 
nieuwe bomen

€ 7,50
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 
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Tijd voor thee 
met Tony!

Pauze thuis 



Puzzelen maar!
Door te puzzelen kom je tot rust na een drukke werkdag. Met deze leuke 
chocoladepuzzel van 18 stukjes vang je twee vliegen in één klap: je collega’s 
komen tot rust en genieten tegelijkertijd van een zoete lekkernij. Perfect voor 
bij koffie of thee. Deze Belgische chocolade is van de allerhoogste kwaliteit 
en dat proef je. 

Verzonden in een 
vrolijke verpakking!
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€ 10,-
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 
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Chocolade puzzel 

Ontspannen thuis 



Gezellig voor thuis
Een leuk pakketje tovert een glimlach op ieders gezicht. Deze vrolijke tulpen 
krijgen dat zeker voor elkaar! Perfect om thuis een gezellige sfeer te creëren. 
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 vers in de vaas.
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Een bijzonder 
cadeau om 

zorgmedewerkers
een hart onder de 

riem te steken

Tip!

€ 15,-
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 

pagina 12

Brievenbus tulpen (12 stuks)

Gezellig thuis 
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Op gezonde wijze thuis aan de slag
Een ergonomische werkhouding is voor je gezondheid van groot belang. Met deze houten 
laptopstandaard zorg je ervoor dat je collega’s thuis comfortabel en verantwoord kunnen werken op 
hun laptop. Achter deze laptopstandaard schuilt een duurzaam verhaal: deze is namelijk gemaakt in een 
sociale werkplaats. Hebben je collega’s behoefte aan een extra vitamineboost? Bij de laptopstandaard 
krijgen je collega’s een ‘potje’ arbeidsvitaminen cadeau voor een gezonde weerstand. 

Verzonden in een 
vrolijke verpakking!

Optie om te 
personaliseren. 
Vraag naar de 
mogelijkheden!

€ 15,-
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 
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Laptopstandaard   
en arbeidsvitaminen

Gezond thuis 



Alle ingrediënten voor een gezellige borrel 
Met een lekkere borrel ontspannen je collega’s na een drukke werkdag. 
Dit pakket ‘Borreltijd!’ is perfect voor ontspannen moment ’s avonds op de 
bank of een digitale vrijdagmiddagborrel met het hele team. Het heeft alle 
benodigdheden voor een gezellige borrel: heerlijke drankjes en een variatie 
aan hartige snacks. De grappige teksten met een knipoog toveren daarnaast 
een glimlach op het gezicht van je collega’s. Proost! 
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€ 17,50
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 
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Borreltijd!

Borrel thuis 
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€ 20,-
exclusief btw 

inclusief 
bezorging

Speciale editie van het duurzame notitieboek  
Ga thuis op verantwoorde wijze aan de slag. Het bekende Correctbook zorgt ervoor dat je collega’s 
op duurzame wijze aan de slag kunnen. De pagina’s van dit notitieboek zijn uitwisbaar, waardoor je 
collega’s papier besparen en een steentje bijdragen aan een beter milieu.  

Deze speciale en gelimiteerde editie van het Correctbook is gecreëerd in samenwerking met het 
Rode Kruis. Momenteel houdt het Coronavirus (COVID-19) de hele wereld in zijn greep. Het Rode Kruis 
steunt wereldwijd kwetsbaren die zijn getroffen door deze ziekte. Per verkocht Correctbook goes Anti-
viral gaat er €8,26 (€10 incl. BTW) naar het Rode Kruis. Dit geld wordt ingezet voor de ondersteuning 
van GGD’s en ziekenhuizen. Daarnaast verzamelt het Rode Kruis beschermingsmiddelen en medische 
hulpmiddelen.  

Correctbook
goes anti-viral

Verantwoord thuis 

Maar liefst

€ 8,26 
per verkocht 

boek gaat naar 
het Rode Kruis

Verzonden in een 
vrolijke verpakking!

Inclusief de  
optie om  

een persoonlijk 
gesproken 

boodschap toe  
te voegen! 
 Lees meer op 
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Kaart met persoonlijke boodschap 
Bij elk geschenk uit ons assortiment is een vrolijke 
kaart bij de prijs inbegrepen. Wil jij je collega’s 
verrassen op een persoonlijke manier? Voeg dan 
aan deze kaart je eigen 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, zien zij jouw persoonlijk gesproken 
boodschap op hun smartphone! 

Hoe maak je de kaart persoonlijk? 
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Neem contact met ons op via: 
www.makrokerstpakketten.nl/contact 

We helpen je graag!

Geïnspireerd of meer weten?


