
KERSTPAKKETTEN 
2022



KERSTPAKKET 1

Inhoud  

• Fles witte of rode wijn 0,75l
(of alcoholvrije variant)

• 2 grote borden
• 2 kleine borden
• 2 messen
• 2 vorken
• 2 glazen voor witte wijn 19cl
• 2 glazen voor rode wijn 24cl
• 2 glazen voor water 35cl
• Kandelaar
• Lange kaars
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 2

Inhoud  

• Fles witte wijn 0,75l (of witte wijn 0%)
• Fles rode wijn 0,75l (of rode wijn 0%)
• 4 grote borden
• 4 kleine borden
• 4 messen
• 4 vorken
• 4 glazen voor witte wijn 19cl
• 4 glazen voor rode wijn 24cl
• 4 glazen voor water 35cl
• Kandelaar
• Lange kaars
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 3Inhoud  

• Fles Cava 0,75l  (of Cava 0%)
• Fles witte wijn 0,75l (of witte wijn 0%)
• Fles rode wijn 0,75l (of rode wijn 0%)
• 6 grote borden
• 6 kleine borden
• 6 messen
• 6 vorken
• 6 cava glazen 17cl
• 6 glazen voor witte wijn 19cl
• 6 glazen voor rode wijn 24cl
• 6 glazen voor water 35cl
• 2 Kandelaars
• 2 Lange kaarsen
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 4 Inhoud  

• Fles Belgisch blended whisky 3 jaar oud 500ml
• 2 superieure whisky glazen
• Doosje voor whisky attributen
• Whisky stenen
• Opbergzakje
• Grijper



KERSTPAKKET 5

Inhoud  

• Fles Cava 75cl 11,5%
(of alcoholvrije variant)

• 2 cava glazen 17cl
• Cava flessenstop
• Chips Crocky Explosions sweet chili 150g
• Chips Crocky Explosions thai curry 150g
• Chips Crocky Explosions Pizza 150g
• 3 stenen kommen 16cm
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 6

Inhoud  

• Fles kwalitatieve Gin 38% 500ml
(of alcoholvrije Spirit)

• 6 gin glazen 70cl
• 6 blikjes tonic 33cl
• 3 balletjes om ijs te maken
• Gin maatbeker
• Gin roerlepel
• Chips Crocky Explosions sweet chili 150g
• Chips Crocky Explosions thai curry 150g
• Chips Crocky Explosions Pizza 150g
• 3 stenen Kommen 16cm
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 7Inhoud

• BIALETTI Espresso 3T
• 2 koffietassen
• Single origine koffie gemalen 125g x 5st

(Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Colombia en Guatemala)
• Speculoosjes Lotus 2 x 125g
• Chocolade kerstballen 4 x 25g



KERSTPAKKET 8

Inhoud

• Martha bier Brown Eyes 33cl
• Martha bier Sexy Blond 33cl
• Marha bier Guilthy Pleasure 33cl
• Bierglas Martha
• Chips Crocky Explosions sweet chili 150g
• Chips Crocky Explosions thai curry 150g
• Chips Crocky Explosions Pizza 150g
• 3 stenen kommen 16cm
• 3 theelichthouders
• 3 theelichtjes



KERSTPAKKET 9

Inhoud  

• Borosilicate Tisaniere 47cl met bijhorende filter voor
losse thee

• 50g kwalitatieve losse thee Green tea Sencha – Lemon
• 50g kwalitatieve losse fruitthee Gearomatiseerd met

peer/kaneel
• 140g Lotus speculoosjes



KERSTPAKKET 10

Inhoud

• 2 stuks Borosilicate Tisaniere 47cl met bijhorende filters voor losse thee
• 50g kwalitatieve losse thee Green tea Sencha – Lemon
• 50g kwalitatieve losse fruitthee gearomatiseerd met peer/kaneel
• 50g kwalitatieve losse fruitthee gearomatiseerd met appelsien/druif
• 50g kwalitatieve losse kruidenthee gearomatiseerd met gember/perzik
• Speculoosjes Lotus 2 x 125g
• Chocolade kerstballen 4 x  25g



Pakketten op maat 
Heeft u tussen onze pakketten nog niet datgene gevonden dat u zo graag wil, 
vraag dan naar een pakket op maat. 
Dit is reeds mogelijk vanaf een orderwaarde van 5.000€ excl btw. 

U maakt uw wensen kenbaar en wij bezorgen u een aantal  voorstellen.

U heeft ook de mogelijkheid de showroom te bezoeken op een van onze 
kijkdagen.  
Maak hiervoor zeker een afspraak via uw accountmanager.

OPGELET : om alles vlot te laten verlopen, hanteren wij een uiterste 
besteldatum van 15/11/2022.

Heeft u nog andere wensen, vraag het ons en we bekijken samen de 
mogelijkheden. 

Informatie/ Voorwaarden  
HOE VROEGER U BESTELT, HOE MEER KEUZE U HEEFT! 

De Kerstpakketten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Wacht dus 
niet te lang om uw favoriete pakket te bestellen!
Vanaf uw bestelling verwerkt is, worden de pakketten voor u  gereserveerd.  
Tussen 10 december en 20 december zullen ze op de afgesproken plaats 
geleverd worden. 

Indien er geen beschikbaarheid meer is op het moment van uw bestelling, zal 
een alternatief worden voorgesteld. 

Bij verhoging van het aantal pakketten na bevestiging van uw order, zijn we 
genoodzaakt een administratieve kost van 150€ excl btw aan te rekenen per 
wijziging. 

Overmacht 
Door stijging van grondstofprijzen of andere prijsstijgingen in de markt, 
kunnen prijswijzigingen optreden.  Daarom maken wij voor alle genoemde 
prijzen een voorbehoud.

Mocht een artikel onverhoopt uitverkocht zijn of niet voldoen aan onze 
kwaliteitsnormen, zullen we het vervangen door een gelijkwaardig product.

Breuk en manco
Alleen bij aantekening op de leveringsbon met vermelding van naam, 
contactgegevens en handtekening van de ontvanger en de chauffeur 
worden breuk en manco verwerkt.

Bij de pakketten die op maat worden gemaakt, is het mogelijk om kosteloos 
een zelf aangeleverd item zoals een Kerstkaart toe te voegen.( maximale 
gewicht aangeleverde item is 500g).
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