
Waarderen & vieren

het hele jaar door



Verras jouw 

medewerkers

het gehele 

jaar in stijl

Het geven van waardering aan je 

collega’s is cruciaal. Zo creëer je 

werkgeluk, blijven ze betrokken bij je 

organisatie en werken ze met plezier. 

Wij helpen jou, je medewerkers 

jaarrond te laten stralen. 

In het voorjaar genieten van een 

heerlijk paasei, geef in de zomer een 

strandpakket en vergeet het 

eindejaarsgeschenk niet.

Waardeer je 
collega’s

het hele jaar. 
En krijg gelukkige 

en loyale 
medewerkers!



Pasen/

voorjaar

Waarderings

moment

Eindejaar

Sinterklaas

Zomer

Toon niet alleen met Kerst je 

waardering. Maar verras je 

collega’s het Jaarrond. Kijk snel 

verder! Of neem meteen contact 

met ons op, onze adviseurs staan 

voor je klaar.

Niets is leuker voor je collega’s dan 

wanneer zij een persoonlijk 

geschenk krijgen. Zelf een 

verrassend moment prikken? Ga 

aan de slag met één van onze 

adviseurs. Samen bedenken jullie 

een moment en geschenk, dat 

past bij je collega’s én de 

organisatie.

Momenten om je 

medewerkers extra 

te waarderen

Waarderen op 

elk moment



Waarderen & vieren in de stijl die bij jullie past
Ontdek ons jaarrond programma, speciaal samengesteld in vier stijlen. 

Verras jouw collega’s in de stijl die bij jullie past. Zo maak je het geefmoment 

nog specialer. Maak jouw waardering nóg persoonlijker met een kaart of 

een persoonlijke videoboodschap. 

Puur, sportief, bbq

Vieren, gezellig, samen, 
sharing food, borrelen, 

tapasLifestyle, verrassend, 
hip, home

Goud, glitters, zakelijk



Maak elk moment bijzonder door een persoonlijke  

boodschap op de bijpassende kaart. In de stijl 

waarin jij je collega’s wil verrassen.

Zo geef je het geschenk een persoonlijke tint. 

En versterk je de waardering voor jouw collega’s.

Wil je het nog persoonlijker maken? 

Voeg een persoonlijke videoboodschap toe.

Neem eenvoudig een filmpje op. Deze voegen 

wij toe aan de kaart door middel van een QR-code. 

Als je collega’s deze scannen met hun smartphone 

zien zij de persoonlijk gesproken boodschap! 

Informeer bij jouw adviseur naar de mogelijkheden.

Kies elk moment 

een kaart in 

jullie stijl
Trend

Chic

Sharing

Puur

Scan de QR 
code en 
bekijk de 
persoonlijke 
boodschap

Voeg een 

Persoonlijke

videoboodschap 

toe

*vanaf 200 stuks



Nazomeren

-Inclusief pakketdoosje en kaart
-Exclusief BTW en verzending

Brievenbuspakketjes

Frozen Mojito
€5,95

Elk moment 

zijn eigen kaart: 

voeg de kaart  

van jouw stijl

toe aan het 

pakketje

Extra 

leuk

Borrelbox
€12,95



Nazomeren

-Inclusief pakketdoosje en kaart
-Exclusief BTW en verzending

Brievenbuspakketjes

Marie Stella Maris 
Objects

d’ Amsterdam 
Gift box
€11,95

Janzen Orange 77 
Gift set
€9,95

Tulpen per post
€14,95



Geleverd op 1 locatie

Geef met aandacht

-Inclusief kaart
-Exclusief BTW en verzending

Elk moment 

zijn eigen kaart: 

voeg de kaart  

van jouw stijl

toe 

Extra 

leuk

Smullen 
€10,95

Decotray
€9,95



Brievenbusdoosje met sluitzegel Doos voor pakketlevering met sticker

Verpakt in stijl

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

Je attentie wordt verzonden in een brievenbusdoosje of een pakketlevering voorzien 

van een mooie sluitzegel in een van de vier stijlen.

Het feest kan beginnen met het uitpakken van de verrassing!

TREND SHARING PUUR CHIC



1. Frozen Mojito

IJskoud lekker 

Wat is lekkerder dan een ijsje op een 

warme nazomerse dag?  Een ijsje dat 

smaakt naar je favoriete cocktail. 

Geniet van een ijsje met de originele 

smaak van een Mojito of Strawberry

Daiquiri. 

En met een nootje erbij heb je alles  

voor een verfrissende snack.  

Inhoud pakket
• Duyvis pinda’s 60 gram
• Tijgernootjes 40 gram
• ICE 24 Mojito ice alcoholvrij 
• ICE 24 Strawberry alcoholvrij

€5,95

excl. btw 



2. Borrelbox

Inhoud pakket
• 2 soorten notenmix 100 gram
• Griekse olijven 120 gram
• Kaaspuntjes 140 gram
• Borrelworst 80 gram 

€12,95
excl. btw 

Gezelligheid 

Nagenieten van de zomerse gezelligheid is 

gegarandeerd met deze borrelbox.  Schenk een 

drankje in, zet de verschillende hapjes op tafel 

en geniet. Deze box bevat nootjes, olijven, kaas 

en een worst. Dat is een smakelijk cadeau om in 

je brievenbus te vinden.   



3. Janzen Orange 77 gift set

Inhoud pakket
• Showergel 40 ml 
• Body lotion 40 ml
• Shampoo 40 ml
• Conditioner 40 ml

€9,95
excl. btw Fris en fruitig 

Geniet thuis langer van het zomerse gevoel. Een handige set 

met 4 mini’s. Stap onder de douche met deze verzorgende 

producten en begin je dag vol energie. De geur is fris en 

fruitig en geeft je meteen een zomers gevoel, dit wordt je 

favoriete geur.  



4. Mix brievenbustulpen

Inhoud pakket
• Gemengde tulpen 12 stuks
• Direct van de kweker
• 9 dagen versgarantie

€14,95
excl. btw 

Tulpen uit ….

Welkom thuis! Van deze vrolijke bos tulpen word 

je meteen blij. Geef iemand dit kleurrijke boeket 

bloemen en bezorg degene een leuke dag. De 

bloemen zitten in een speciale verpakking en 

passen door de brievenbus dus de ontvanger 

hoeft niet thuis te zijn. Verrassing gegarandeerd! 



5. Marie Stella Maris gift box

Inhoud pakket
• Hand & bodywash 50 ml
• Cleansing Handgel 50 ml
• Handcream 40 ml

€11,95
excl. btw 

De iconische geur Objects

d’Amsterdam is geïnspireerd op 

onze mooie hoofdstad. Een 

no-nonsense uniseks geur maar 

wel eentje die prikkelt. 

Sprankelend, fris maar toch 

warm. Je handen verzorgen 

wordt een feest met dit 

verzorgingspakket. 

En fijn om te weten dat Marie 

Stella Maris 5% van de 

opbrengsten doneert aan 

schoon waterprojecten over de 

hele wereld.

Mooie handen



6. Smullen

Inhoud pakket
• Croky Rough & Real Spicy 125 gram
• Duyvis Strong Chili & Lime 175 gram
• Gunna Ginger Rebel 33 cl
• Suikerwafel a 90 gram 
• Jimmy's salted popcorn caramel 150 gram
• Tony's chocolonely 47 gram 

Hartig en zoet 

Een heerlijk pakket om van een nazomeravond 

te genieten. Snacks met bijzondere smaken. De 

ambachtelijk ginger lemonade past heel goed 

bij de licht pittige nootjes en chips. Aan de 

zoetekauwen is ook gedacht, je kunt  kiezen uit 

een suikerwafel, een Tony Chocolonely reep of 

salty caramel popcorn.     

€10,95
excl. btw 



7. Deco tray

Inhoud pakket
• Decotray
• 3x Magnetische vaasjes
• 3x Magnetische 

waxinelichthouder
• Magnetische elementen

€9,95
excl. btw 

Na het zomerse buitenleven wordt het 

langzaam tijd om het in huis weer 

gezellig te maken. Hang de deco tray 

met de magnetische elementen aan 

de muur of zet deze op tafel. Dit is een 

echte eyecatcher voor in je huis- of 

slaapkamer, perfect voor elk trendy 

interieur. 

Eyecatcher in je interieur 



Summer BBQ

Verras je collega’s met een nazomerse BBQ

Wat houdt de Summer BBQ in:
 Door jou speciaal samengesteld BBQ-pakket, met keuze uit vlees- en

visgerechten of salades
 Houtskool gestookte BBQ’s
 Stijlvolle BBQ–corner met een enthousiast BBQ-team
 Inclusief smakelijke ‘table bites’ zoals gebrande noten, breekbrood met dips, olijven
 Inclusief transport, op- en afbouw van de BBQ
 Inclusief bio afbreekbare disposables
 Na afloop wordt al het afval meegenomen, de locatie blijft netjes achter

Geef 

verrassend

Zet je collega’s nog even in het zonnetje met lekker eten en 

drinken! Zo kunnen zij het vakantiegevoel nog even vasthouden. 

Een mooi moment om samen alle vakantieverhalen te delen. Want 

wie wil er nou niet genieten van een lange nazomer? Je kunt zelf je 

BBQ samenstellen eventueel aangevuld met een uitgebreid 

drankenassortiment uit onze gezellige Summer Bar. 



Vlees
• Yakitori saté van kippendij 

met bosui

• Mini burger van 100% beef 

met brioche, pickles en 

burgersaus

• Kruidige gehaktballetjes met

kerrie-mayonaise

• Bavette spies met peper en 

zout

Vis
• Zalm spies met 

hollandaisesaus en 

dille

• Knoflook gamba’s 

met piri piri

Salades
• Couscous salade met 

avocado en feta

• Caesar salade met 

gegrilde kip

Inhoud arrangement:

• Minimaal 4 gerechtjes per persoon

• Prijs per gerecht slechts €4,50 p.p excl. BTW

• Vanaf 200 personen*

• Gedurende maximaal 3 uur sfeervol genieten

• Alle prijzen zijn exclusief BTW

Vanaf

€18,00 p.p.

excl. btw

Summer BBQ

Stel zelf je nazomerse BBQ samen

* Bij minder dan 200 personen worden opstartkosten in rekening gebracht



Tijdens een nazomerse dag wil je ook genieten van een verkoelend 

drankje. Combineer de Summer BBQ met het uitgebreide 

drankarrangement van de Summer Bar.

Proost samen met collega’s op een mooie zomer en praat elkaar bij 

over alle vakantieverhalen!

Wat houdt de Summer Bar in:
 Bier, wijn en frisdranken van A-merk kwaliteit
 Kies optioneel voor een sprankelende start met 

een welkomstborrel
 Eventueel uit te breiden met een bittergarnituur 

of een borrel arrangement
 Inclusief stijlvolle bar met enthousiast barteam
 Inclusief transport, op- en afbouw van de bar
 Bekers gemaakt van biologisch afbreekbaar plastic
 Al het afval wordt na afloop retour meegenomen

Summer Bar

Samen even nagenieten van de zomer: Proost!

Vanaf 

200 

personen



Bier & wijn
• Bier van de tap

• Heineken 0.0% op fles

• Pinot Grigio

• Provence Rosé

Extra feestelijke opties
• Welkomstbubbel (€ 2,50 p.p. 

excl. BTW)

• Bittergarnituur incl. sauzen (€ 

7,50 p.p. excl. BTW). Bestaat uit: 

- Old Amsterdam kaasstengels

- Bourgondiër bitterballen

- Vegetarische loempia's

- Mini frikandellen

Frisdranken
• Coca-Cola

• Coca-Cola Zero

• Fanta Orange

• San pellegrino

• Spa blauw

• Schulp sinaasappel

• Schulp appelsap

• Bij minder dan 200 personen worden opstartkosten in 

rekening gebracht

• Vanaf 200 personen

• Alle prijzen zijn exclusief BTW

• 3 uur – €12,50 p.p.

• 4 uur – € 15,00 p.p.

• 5 uur – € 16,75 p.p.

Vanaf 

€12,50 p.p.

excl. btw

Summer Bar

Verfrissende dranken voor een gezellige borrel



of geef het hele jaar



Online Keuze Cadeau
Laat medewerkers zelf een cadeaukaart kiezen

Met de ‘Cadeau Carrousel’ Giftcards verras jij je collega’s per mail of 

met een kaart. Hiermee geef jij een persoonlijk cadeau in de stijl die bij 

jullie past. Met een Surprisemail voorzien van een persoonlijke 

boodschap; kiest je collega zelf een leuk cadeau. Onze adviseurs 

vertellen je graag over de mogelijkheden. 

Geef 

persoonlijk

Ontvang

een vrolijke 

digitale voucher 

per mail

In 4 

stijlen



Cadeaukaarten
Ons ruime assortiment cadeaukaarten

Zo shoppen je collega’s bij de beste (online) winkel en 

belevenissen van Nederland.



Geïnspireerd of meer weten?

Maak een afspraak met één van onze adviseurs

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


