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Vier samen  
Sinterklaas!
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In deze bijzondere tijden is het belangrijk om je collega’s te bedanken voor hun inzet 
én om samen mooie momenten te vieren. En wat is een gezelliger moment dan 
Sinterklaas? Lekker genieten van chocolade en warme drankjes, terwijl je meezingt 
met vrolijke Sinterklaasliedjes. Laat het heerlijk avondje maar beginnen!

Gun je medewerkers een gezellig moment met familie of vrienden of organiseer een 
feestelijk (digitaal) Sinterklaasmoment met je collega’s! Van surprises en gedichten 
en van chocolade tot speculaas, Sinterklaas is een moment om te vieren met elkaar! 
Zo laat je toch op bijzondere wijze zien dat je aan hen denkt.

Ontdek onze Sinterklaasgeschenken, met voor ieder wat wils. Elke attentie is 
inclusief een kaart met persoonlijke videoboodschap om je geschenk nóg 
persoonlijker te maken. Dus hop, hop, hop, kijk snel verder! Of neem meteen 
contact met ons op, onze adviseurs staan voor je klaar.

Sinterklaas 
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6   Sint A-merk pakket 
€ 14,95

2   Sint koffiemomentje  
€ 6,95

1   Sint pralines  
€ 4,95

3   Sint puzzel  
€ 6,95

5   Pakket Sinterklaasavond
€ 12,95

4   Sint theemomentje  
€ 6,95

Ontdek hieronder ons Sinterklaasassortiment geschikt voor huis-aan-huis bezorging. 

Heerlijk avondje is gekomen!

p. 6

p. 10

p. 7

p. 11

p. 8 p. 9

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzending

Alle geschenken zijn inclusief een 
Sinterklaaskaart met persoonlijke 
boodschap! Lees meer op pagina 5.

Al mogelijk
vanaf  

50 stuks!
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8   Chocoladeletter met stippen  
€ 3,95

7   Sint chocoladeletter  
€ 2,95

9   Chocoladeletter luxe 
€ 4,95

10   Speculaaspop
€ 3,50

Ontdek ons Sinterklaasassortiment voor locatielevering. Lees op pagina 13 wat dit inhoudt.

Op locatie aangekomen!

Alle geschenken zijn inclusief een vrolijke 
kaart met persoonlijke boodschap!  
Lees meer op pagina 5.

p. 12 p. 13 p. 14 p. 15

Genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzending
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Kaart met persoonlijke boodschap 
Bij elk geschenk uit ons assortiment is 
een vrolijke Sinterklaas-kaart bij de prijs 
inbegrepen. Zodra je collega’s de QR code op 
de achterkant scannen, start een filmpje van 
de Sint die een gedicht voorleest. Benieuwd? 
Probeer het zelf met de QR code hiernaast.

Wil jij je collega’s verrassen op een persoonlijke 
manier? Voeg dan aan deze kaart een door 
jou ingesproken 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!

Bij de prijs 
inbegrepen!

Hoe maak je je cadeau persoonlijk? 

Probeer het uit!
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Levering huis-aan-huis

Ontdek de luxe pralines 
Bij Sinterklaas horen surprises en in dit luxe cadeaudoosje vind je 4 chocolade verrassingen.
Heerlijke pralines met vrolijke Sinterklaasafbeeldingen om te delen of om lekker voor jezelf te houden!

1. Sint pralines

€ 4,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket 
• 4 luxe pralines

Bezorgd in een luxe doosje!



Voor een luxe chocokoffie smaaksensatie 
Koffie en chocolade zijn een gouden combinatie en deze luxe producten zorgen voor een echte 
smaaksensatie! Niet alleen het uitpakken van de chocolade is een feestje, de mooie gemarmerde pure 
en witte chocolade is bijna te mooi om op te eten! En bij goede chocolade hoort een lekker kopje koffie. 
Die maak je zelf met de hippe herbruikbare coffeebrewer met biologische kwaliteitskoffie. Wat wil je nog 
meer? 

€ 6,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket 
• Luxe chocolade 70g (UTZ)
• Coffeebrewer (Fairtrade Bio)

Extra leuk: de luxe 
gemarmerde chocolade 
wordt verpakt in een chique 
cadeaupapiertje.
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2. Sint koffiemomentje
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Gegarandeerd puzzelplezier

Wie gaat de uitdaging aan om deze puzzel te leggen zonder de stukjes op te eten? Deze vrolijke puzzel is 
namelijk gemaakt van chocolade! Dus ben jij op zoek naar een cadeau voor je medewerkers waarmee ze 
een gezellig spelletje kunnen spelen en een lekkernij krijgen? Kies dan voor de Sint puzzel en je hebt alles 
in huis voor een heerlijk avondje!

€ 6,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket 
• Chocolade puzzel 150g (UTZ)

3. Sint puzzel

Extra leuk: de kaart wordt op de 
bovenkant van het doosje verpakt.



Inhoud pakket 
• Tea Quiero Kamille thee (fairtrade & biologisch) 
• Tony’s Chocolonely melk pepernoot 180g (fairtrade) 
• Chocolademuntjes

Duurzaam: verpakt in een 
kraft verzenddoosje.

Happy tea, happy me!
Hebben je collega’s hard gewerkt de afgelopen tijd en gun jij hen een ontspannen momentje voor zichzelf? 
Kies dan voor het Sint theemomentje. Geniet van de rustgevende Tea Quiero kamille thee en van de duurzame 
chocolade van Tony’s Chocolonely. Deze extra bijzondere variant van melkchocolade met pepernotensmaak is 
extra verrassend, ook voor ervaren chocoladeliefhebbers! De chocolade munten zijn leuk om mee te spelen, maar 
nog lekkerder om op te eten.
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4. Sint theemomentje

€ 6,95
exclusief btw 
en verzending
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Wie zoet is krijgt lekkers
Met dit pakket wil je de deur niet meer uit, want hierin vind je alles wat je hartje begeert voor een 
smaakvolle Sinterklaasavond! Speel samen een gezellig dobbelspelletje onder het genot van 
warme choco en een plakje oud-Hollandse speculaascake. Toch meer zin in chocolade? Pak de 
chocoladeletter of de luxe crème bonbons. Met dit pakket is je Sinterklaasavond compleet.

5. Pakket Sinterklaasavond

Gezellig samen spelen!

Extra leuk: dit pakket wordt geleverd 
in een vrolijke Sinterklaas doos.Inhoud pakket

• Dobbelspel
• Milky cream bonbons
• Kruidnoten 200g 
• Speculaascake 400g
• Popcorn zoet & zout
• Chocoladeletter
• Chocolademelk

€ 12,95
exclusief btw 
en verzending



Bekende toppers voor een topavond
Hartig, chocolade of snoep? Je hoeft niet te kiezen, want in dit pakket vind je alles wat je wil! Met deze bekende 
toppers haal je een echt merken feestje in huis. Hoe klinkt zelfgebakken Oud-Hollandse speculaascake met 
Chocomel? En wie legt het leukste Sinterklaas woord met de Klene woordzoekers met de verrassende smaak zout 
& karamel? De avond kan niet lang genoeg duren. Met dit pakket is je Sinterklaasavond compleet.

€ 14,95
exclusief btw 
en verzending

Inhoud pakket
• Croky chips paprika 175g
• Chocomel 1l
• Tony’s Chocolonely melk pepernoot 180g (fairtrade)
• Klene woordzoekers Drop Zout & Karamel 220g
• Doritos bits Honey BBQ 30g
• Haribo kindermix 250g
• Koopmans speculaascake 400g
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6. Sint A-merk pakket

Extra leuk: dit pakket wordt geleverd 
in een vrolijke Sinterklaas doos.
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Levering op locatie

€ 2,95
exclusief btw 
en verzending € 3,95

exclusief btw 
en verzending

€ 4,95
exclusief btw 
en verzending

Sint chocoladeletter - 75g 
Choco-time! 
 
De chocoladeletter, wie kent hem niet? Deze klassieker is niet 
voor niets al jaren populair, geniet van deze lekkere traktatie! 

Chocoladeletter luxe - 200g 
Chocolicious 
 
Wil jij de Ferrari onder de chocoladeletters? Kies dan voor de 
chocoladeletter luxe! Deze letter is de crème de la crème onder de 
chocoladeletters en heeft ook een vrolijke Sint versiering! Pak een 
lekker drankje, voetjes omhoog en geniet van deze smaaksensatie. 

Sint chocoladeletter met stippen - 200g 
Zet je medewerkers met stip op 1! 
 
Ben je op zoek naar afwisseling? Kies dan voor de Sint chocoladeletter 
met stippen! Een heerlijke combinatie van melkchocolade en witte 
chocolade, voor een genietmomentje tussendoor. 
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€ 3,50
exclusief btw 
en verzending

Speculaaspop - 250g
Choco-time! 
 
Deze grote speculaaspop is een ware oud-Hollandse traktatie. 
Groot genoeg om te delen, lekker genoeg om helemaal in je 
eentje op te snoepen. Heb je hard gewerkt en is de koek op? 
Laad weer op met deze speculaas pop. Geniet ervan!

Levering op locatie

Alle locatieleveringen zijn ook inclusief 
Sinterklaaskaart met persoonlijke boodschap! 
Deze kaarten worden los bijgeleverd om zelf 
uit te delen. Lees meer op pagina 5.

Oeps... krak!

De producten op deze en de vorige pagina zijn 
enkel geschikt voor levering op 1 locatie. Waarom? 
Omdat deze producten super lekker zijn, maar wel 
breuk-gevoelig. Grote kans dat de chocoladeletter 
of speculaaspop kapot gaat zodra hij op je mat 
valt. Dat vinden we zonde. Daarom bieden we ze 
wel aan, maar enkel voor levering op 1 locatie. Want 
dan zitten ze veilig samen in dozen en blijven ze 
heel. Wel zo fijn!
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Neem contact met ons op via: 
www.makrokerstpakketten.nl/contact

of maak meteen een afspraak via  
www.makrokerstpakketten.nl/afspraak 

We helpen je graag!

OP
= 

OP

Bestellen kan tot uiterlijk 16 oktober


