CADEAU ASSORTIMENT

Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

Call Plannen

ONS FEESTDAGEN ASSORTIMENT
Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

KERSTPAKKET GROEN
Kerst pakket Green

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Santa’s Favorite Cava 75cl
1x Jingle Pine Tree Tripel 33cl
1x Santa’s Favorite Nutmix 140g
1x Santa’s Favorite Dark Chocolate 40g
1x Santa’s Favorite Chips Naturel 60g
€26,95

Kerstpakket Groen
€26,95

Call Plannen

KERSTPAKKET WELLNESS
Kerst pakket Wellness

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Voga Prosecco 0,75L
1x Tea Lights 'Tamar'
3x Tea Light holder (grijs, donkergrijs, wit)
1x Shower Gel Fabulous Fig
1x Hand Soap Minty Moments
1x Hammam handdoek
€41,15
Kerstpakket Wellness
€41,95

Call Plannen

KERSTPAKKET ROOD
Kerst pakket

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Neleman Tempranillo 375ml
1x Luscombe Hot Ginger Beer 27cl
1x Brouwerij De Werf Jingle Xmas Spice Quadrupel 33cl
1x Merry Poppin' Christmas popcorn 45g
1x Merry Crispmas chips 60g
1x Toost! toastjes 200g
1x Tapenade pomodori 106ml
1x Knoflook aïolli 106ml
1x Kerst borrelmix noten 140g
Kerstpakket Rood
€28,95

€28,95

Call Plannen

KERSTPAKKET GEEL
Kerst pakket Geel

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.

Kerstpakket Geel
€41,95

1x Tony Chocolonely Kerst Melk Gemberkoekjes
1x Neleman Chardonnay 0,75l
1x SWE TNC Tonic Lemonade 200ml
1x Vonkel Session IPA 33cl, 4.2%
1x Stephen Destree boter zandkoekjes
1x Paul & Pippa Crackers met Parmezaanse kaas.
1x Quillo Chips
1x I Dream Of.. Truffelolie
1x I Dream Of.. pompoen pesto
1x Filotea tradizionale tagliatelle
1x The Man With The Pan Humus kruidenmix
1x The Man With The Pan Bruschetta kruidenmix

Call Plannen

KERSTPAKKET BLAUW
Kerst pakket Blauw

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Movisa Cava Brut Geniet 750ml
2x Champagne flûtes
1x Genieten geurkaars
1x Even Niks geurkaars
1x Olymp snack olives 70g
1x Body foam 200ml
1x Hamamdoek 180x90cm
1x Criss, Crass, Cross bordspel (boter, kaas en eieren)
Kerstpakket Blauw
€44,95

€44,95

Call Plannen

KERSTPAKKET GROOT
Kerstpakket Groot
+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.

1x Cabriz Reserva 2019 Witte Wijn 0,75cl
1x Brouwerij De Werf Wahja! Tropical Weizen 0,33cl, 5.2%
1x Pineut fijne dagen mix, voor stevige erwtensoep ;)
1x SWE TNC Tonic Elderflower 200 ml
1x Luxe zwarte kaarsenhouder
1x Quillo White Truffle Chips
1x Son of a Nutcracker Chocola
1x Senza Dinner Candles
Kerstpakket Groot
€56,95

€56,95

Call Plannen

KERSTPAKKET BRIEVENBUS
Kerst pakket brievenbus

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Oneglass Vermentino Toscana - 100 ml
1x Santa's Likorette 10cl, 14.5%
1x Santa’s Favorite Nutmix 140g
1x Santa’s Favorite Dark Chocolate 40g
1x Olymp snack olives 70g
€19,95

Kerstpakket brievenbus:
€19,95

Call Plannen

BEDRUKTE WIJNKIST
Onze wijnkisten zijn 100% FSC gecertificeerd
Rode wijn:
Chateau La Tuilerie du Puy Cuvée Tradition 2016
Witte wijn:
Chateau La Tuilerie du Puy Cuvée Tradition 2019

Deze wijnen worden geschonken in The House of Lords! Een goed
bewaard geheim van Michael Renaud, de eigenaar en 14e generatie
wijnmaker bij Chateau La Tuileriè du Puy.
Kaartje:
Een A6 kaart met bedrukking aan beide kanten
Bedrukte wijnkist inclusief wijn
+ kaartje
€29,95

Call Plannen

ONS FOOD ASSORTIMENT
Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

BEDRUKTE TONY'S
Tony's Chocolonely met bedrukte wikkel

De bedrukte wikkel heeft 4 kanten die bedrukt kunnen worden. De
wikkel fungeert als een brief die open geklapt kan worden. De
vooringestelde kleuren worden uit het logo gehaald om het kaartje in de
stijl van het bedrijf te ontwerpen. Per stuk gepersonaliseerd & verzonden.
Smaken:
- Melk
- Puur
- Melk hazelnoot
- Melk karamel zeezout

Tony's
€11,95

Call Plannen

BORRELPAKKET
Borrelpakket

+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1x Oneglass Cabernet Sauvignon - 100 ml
1x Luxe notenmix - 100 gram
1x Popcorn - 25 gram
1x Chocolade marshmallow chai latte - 30 gram
€16,95

Borrelpakket
€16,95

Call Plannen

ONBOARDING PAKKET 0.0%
Onboarding borrel alcoholvrij
+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.

1x Fentimans Valencian Orange Tonic Water 15cl
1x Schulp Appels & Peren 20cl
1x Patatas Fritas Naturel 60g
1x Toast To Scoop 200g
1x Knoflook aïolli 106ml
1x Hummus Dip Spicy 156ml
1x Borrelnotenmix 150g
€24,95
Onboarding pakket alcoholvrij
€24,95

Call Plannen

ONBOARDING PAKKET
Onboarding borrelpakket
+ kaartje met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.

1x Paul Sapin Just Merlot 37,5cl
1x Jopen Hoppenbier 33cl
1x Schulp Appels & Peren 20cl
1x Patatas Fritas Naturel 60g
1x Toast To Scoop 200g
1x Knoflook aïolli 106ml
1x Tapenade Pomodori 106ml
€26,95
Onboarding pakket
€26,95

Call Plannen

BEDRUKTE BIERKIST
Bedrukte bierkist
Onze bierkisten zijn 100% FSC gecertificeerd
Bier:
La Chouffe 0.75L

Een bourgondisch lekker biertje!
Inclusief
Een A6 kaart met bedrukking aan beide kanten

Bedrukte bierkist inclusief la Chouffe
+ kaartje
€22,95

Call Plannen

WIJN IN GESCHENKDOOS
Deze wijn wordt tijdelijk geleverd in een witte kartonnen verpakking
ipv houten wijnkist
Rode wijn:
Maison de La Vilette Merlot 2015

Een volle Franse wijn uit 2015. Een ideaal geschenk voor nieuwe
collega's, als verjaardag cadeau of voor bij de feestdagen.
+ Kaartje:
Een A6 kaart met bedrukking aan beide kanten

Wijn in luxe geschenkdoos
+ kaartje
€16,95

Call Plannen

ONS CADEAU ASSORTIMENT
Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

A6 KAART
Een A6 formaat kaartje van FSC papier
14,8 cm x10,5 cm

Aan de ene kant komt uw logo.
Op de andere kant uw persoonlijke boodschap
De vooringestelde kleuren worden uit het logo gehaald om het kaartje in
de stijl van het bedrijf te ontwerpen

A6 kaart
€2,99

Call Plannen

A4 DUBBEL GEVOUWEN KAART
Een A4 gevouwen kaart van FSC papier
21 cm x29,7 cm

4 kanten om te bedrukken.
De vooringestelde kleuren worden uit het logo gehaald om het kaartje in
de stijl van het bedrijf te ontwerpen

A4 kaart
€6,99

Call Plannen

BEDRUKTE MOK
Bedrukte Mok

De mokken van keramiek zijn magentron- en vaatwasserbestendig en
worden full-colour bedrukt. De mokken hebben een inhoud van 330
milliliter.
Upload uw logo en voeg een tekst toe.
Wij verzorgen de rest!

Bedrukte mok
€9,95

Call Plannen

MAGIC MOK
Magic Mok

Deze mokken zijn hittegevoelig waardoor bij blootstelling aan warmte de
foto zichtbaar wordt. Deze mokken hebben een inhoud van 330 milliliter
en zijn gemaakt van echt keramiek.
Upload uw logo en voeg een tekst toe.
Wij verzorgen de rest!

Magic mok
€14,95

Call Plannen

PUZZEL
Een custom puzzel!

Perfect voor de herfst en de donkere dagen van de winter!
120 stukjes: €13,95
252 stukjes: €22,95
500 stukjes: €29,95
1000 stukjes: €34,95
Upload een foto, logo of combinatie met een tekst!

Puzzel
v.a. €13,95

Call Plannen

WIJNGLAS GRAVEREN
Een gegraveerd wijnglas!

Perfect voor de herfst en de donkere dagen van de winter!
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
1 voor €13,95
2 voor €10,95 per stuk

Wijnglas
v.a. €13,95

Call Plannen

IPHONE HOESJE BEDRUKKEN
Een gepersonaliseerd iPhone hoesje

Ideaal voor het beschermen van de werktelefoon en onderdeel van een
onboarding of eerste werkdag.
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€13,95

Iphone 12
€13,95

Call Plannen

ECO STOFFEN TAS
Een eco stoffen tas

Ideaal te gebruiken als boodschappen tas of naar het park!
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€17,95

Eco stoffen tas
€17,95

Call Plannen

BEDRUKT ROMPERTJE
Bedrukt rompertje

Ideaal te gebruiken als geboorte cadeau
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€16,95

Rompertje
€16,95

Call Plannen

LAPTOP SLEEVE
13" laptop sleeve

Ideaal te gebruiken als onboarding cadeau om de laptop te beschermen!
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€24,95

Laptop Sleeve
€24,95

Call Plannen

TEENSLIPPERS
Gepersonaliseerde teenslippers

Het ideale begin van de zomer! Met een custom print op de teenslippers
berzorg je jouw personeel een geweldige start van de zomer.
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€16,95

Teenslippers
€16,95

Call Plannen

BAD HANDDOEK
Bad handdoek

Ideaal te gebruiken als handdoek na het douchen.
Bedruk nu met uw logo en persoonlijke boodschap per stuk.
€9,95 (v.a. 10 stuks per order, meerdere adressen mogelijk)

Bad handdoek
€9,95

Call Plannen

BLOEMEN & PLANTEN ASSORTIMENT
Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzending

MONSTERA DELICIOSA STRUIK
Deze Monstera Deliciosa is een prachtige tropische klimplant die uitgroeit
tot een mooie volle struik in jouw ‘urban jungle’. De naam ‘gatenplant’
dankt de plant aan de speciale vorm van de bladeren, vol met gaten. De
Monstera is ook een luchtzuiverende plant.
Afmetingen
Monstera Deliciosa Struik; potmaat: 24; hoogte: 70 cm
Verzorgingstip
Zet de plant niet in het directe zonlicht. De plant houdt van vochtige
warmte.
Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk
Monstera Deliciosa
Zwarte pot
+ kaartje
€39,95

Call Plannen

PALM IN WITTE POT
Deze koning onder de palmen is vind zijn orgine op het eiland van Lord
Howe. Hier zijn de ideale omstandigheden om te groeien. De Palm wordt
ook wel Hollywood palm genoemd daar hij veel gebruikt wordt in films
vanwege zijn elegante uitstraling.
Afmetingen
Palm; Pot 21 cm: Hoogte 110 cm;
Verzorgingstip
Een winterzonnetje vindt deze palm heerlijk maar geen felle zomerzon.
Zet de plant wel op een warme plek en zorg dat de grond iets wat vochtig
blijft.

Palm
Witte pot
+ kaartje
€44,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

MUSA (BANANENPLANT) IN ZWARTE POT
Over drie jaar je eigen bananen in huis! Bananen groeien niet aan bomen,
maar aan planten. De 'stam' bestaat eigenlijk uit een opeenstapeling van
bladresten. Die grote bladeren maken dat de plant snel een tropische
indruk geven aan je interieur.
Afmetingen
Bananenplant; Musa Dwarf cavendish ; pot 27 cm; hoogte 80 cm
Verzorgingstip
De bananenplant moet je lekker warm houden, in ieder geval nooit
kouder dan een graad of 12C. Zorg dat de aarde altijd vochtig is. Het blad
van de bananenplant is kwetsbaar voor knakken en scheuren. De plant
mag op een lichte plek, maar niet direct in de zon.
Musa (Bananenplant)
Zwarte pot
+ kaartje
€42,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

AGAVE IN WITTE POT
De Agave ‘Shaka Zulu’ heeft mooie donkergroene bladeren die grijs
kleuren aan de randen. De bladeren hebben scherpe punten aan de
uiteinden, die wel kwetsbaar zijn. Deze kamerplant komt van oorsprong
uit Mexico en kan dan ook prima op een zonnige plek staan. Een familielid
van de Agava, de blauwe Agave, is bekend van de productie van Tequila,
de nationale drank van Mexico.
Afmetingen
Agave; pot 16 cm; hoogte 20 cm;
Verzorgingstip
Laat de grond van de plant altijd eerst geheel opdrogen en geef
vervolgens 1 á 2 weken later water.
Agave
Witte pot
+ kaartje
€29,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

FICUS GIN SENG BONSAI IN ZWARTE POT
Groen, rijk aan bladeren, naar wens een decoratieve binnenstruik of een
binnenboom – niet voor niets is Ficus al jaren een van de populairste
groene kamerplanten.
Afmetingen
Ficus; pot 30 cm; hoogte 70 cm;
Verzorgingstip
De ficus mag op een lichte als op een half-lichte plek staan. Zet hem niet
direct in de zon tijdens de hete zomermaanden. Groeit de Ficus teveel
naar één richting dan kunt u hem natuurlijk draaien, liefst met kleine
beetjes tegelijk. Laat de kluit niet uitdrogen, want de ficus houdt van veel
water.
Ficus Bonsai
Zwart keramiek
+ kaartje
€54,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

OLIJFBOOM MET GEURPAKKET
Een olijfboom inclusief olijfolie en geurpakket. De geurende olijf brengt je
in Mediterrane sferen. De olijf wordt gecombineerd met de WOO diffuser
zwart (50 ml Tranguility), gemaakt van handgeraapte en -bewerkte kleine
zwarte Wodka flessen, afgedekt met een natuurlijke bamboe deksel en
gevuld met duurzaam geproduceerde exclusieve parfum.
Afmetingen
Olijf; pot 16 cm; hoogte 40 cm;
Verzorgingstip
De Olijfboom dient altijd in lichtvochtige grond te staan. Doordat de plant
op een plek met veel licht staat, zal de plant veel water verdampen.

Olijfboom met geurpakket
Antraciet
+ kaartje
€54,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

ORCHID MET GEURPAKKET
De roze gloed van de Bamboo Orchid ‘Sweet Pink’ combineert geweldig
met de industriële look van het trendy draadframe. De prachtige plant
wordt gecombineerd met de WOO diffuser zwart (50 ml Tranguility),
gemaakt van handgeraapte en -bewerkte kleine zwarte Wodka flessen,
afgedekt met een natuurlijke bamboe deksel en gevuld met duurzaam
geproduceerde exclusieve parfum.
Afmetingen
Orchid; pot 12 cm; hoogte 78 cm;
Verzorgingstip
Zet de orchidee niet in rechtstreeks zonlicht en op een plaats met een
temperatuur tussen de 20 en 25°C.
Orchid met geurpakket
Antraciet
+ kaartje
€62,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

BOEKET BLOEMEN KLEIN
Boeket bloemen klein: Rood, oranje, wit, geel & roze

Het kleine boeket is een ronde bloemrijke bloemschikking, zodat er een
compact geheel ontstaat. Het rondvormige boeket heeft een vrolijke
uitstraling. Het boeket wordt voorzien van Chrysal Arrive Alive,
gepatenteerd schuim, dat de bloemen hydrateert tijdens het transport. Zo
zorgen we ervoor dat je lang van een vers boeket kunt genieten!
Afmeting:
14 Stelen
Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk
Boeket bloemen klein
+ kaartje
€24,95 * per stuk

Call Plannen

BOEKET BLOEMEN GROOT
Het grote boeket is een ronde bloemrijke bloemschikking, zodat er een
compact geheel ontstaat. Het rondvormige boeket heeft een vrolijke
uitstraling. Doordat het strak gebonden is past in elk interieur. Dit boeket
kent een variëteit aan kleuren. Het boeket wordt voorzien van Chrysal
Arrive Alive, gepatenteerd schuim, dat de bloemen hydrateert tijdens het
transport. Zo zorgen we ervoor dat je lang van een vers boeket kunt
genieten!
Afmetingen
24 stelen
Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk
Boeket bloemen groot
+ kaartje
€32,95

Call Plannen

BOEKET BLOEMEN GROOT ORANJE
Het oranje boeket is een ronde bloemrijke bloemschikking, zodat er een
compact geheel ontstaat. Het rondvormige boeket heeft een vrolijke
uitstraling. Doordat het strak gebonden is past in elk interieur. Dit boeket
kent een variëteit aan kleuren. Het boeket wordt voorzien van Chrysal
Arrive Alive, gepatenteerd schuim, dat de bloemen hydrateert tijdens het
transport. Zo zorgen we ervoor dat je lang van een vers boeket kunt
genieten!
Afmetingen
24 stelen
Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk
Boeket bloemen oranje
+ kaartje
€32,95

Call Plannen

DROOGBOEKET ROZE
Het mooie grote gedroogde veldboeket in roze tinten is met zorg
geschikt. Het bestaat uit originele, ongeverfde droogbloemen en
gedroogde grassen en granen. De toonaangevende roze kleur maakt dit
een romantisch boeket Het droogboeket is 60 cm lang. Zoek een
bijpassende vaas, haal het boeket los, knip de bloemen op de gewenste
lengt en schik de bloemen naar eigen wens. Gedroogde boeketten
blijven het langst mooi wanneer deze niet in direct zonlicht staan. Geef de
boeketten geen water. Droogbloemen zijn een natuurproduct. Uw boeket
kan daarom wat afwijken van de afbeelding.
Afmetingen
60 cm

Droogboeket roze
+ kaartje
€31,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

DROOGBOEKET GEEL
Het mooie grote gedroogde veldboeket in gele tinten is met zorg
geschikt. Het bestaat uit originele, ongeverfde droogbloemen en
gedroogde grassen en granen. De toonaangevende roze kleur maakt dit
een romantisch boeket Het droogboeket is 60 cm lang. Zoek een
bijpassende vaas, haal het boeket los, knip de bloemen op de gewenste
lengt en schik de bloemen naar eigen wens. Gedroogde boeketten
blijven het langst mooi wanneer deze niet in direct zonlicht staan. Geef de
boeketten geen water. Droogbloemen zijn een natuurproduct. Uw boeket
kan daarom wat afwijken van de afbeelding.
Afmetingen
60 cm

Droogboeket gele
+ kaartje
€31,95

Kaartje:
Bij deze leverancier is alleen een tekst mogelijk

Call Plannen

GIFT ROADMAP: BINNENKORT...
- Brievenbus pakketjes onder de €10
- Rompertjes
- Fruitmanden
- Office pakket (pen + notitieblok + drinkfles)
- Borrel / snijplanken
- Bamboo pakketten
- Kleine Tony's
- Koffie & Thee pakketten
- Kaarsen
- Wellness pakketten
- Waterflessen
- Truien, vesten, T-shirts & badjassen
Staat uw cadeau er niet tussen?
Schedule a call
Email: tjibbe@sendmate.nl

Wij ontzorgen bedrijven met onze
automatische cadeautjes service

Call Plannen

Contact information:
Tel: +31614173010
Email: tjibbe@sendmate.nl

