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Verrassend zijn de vernieuwende aanpak en ideeën van Verrassingspakketje.nl. 
Maar ook het uitgebreide assortiment eindejaarspakketten en relatiegeschenken. 
Met de klassiekers –die jaarlijks terugkeren- en de nieuwste gadgets zijn wij 
verrassend compleet. Hopelijk leest u het magazine met net zoveel plezier en 
enthousiasme als wij hadden bij het samenstellen ervan. 
Het belangrijkste is natuurlijk dat u straks uw medewerkers en/of relaties 
verrast met een mooi pakket. En dat zij enthousiast zijn bij het uitpakken. 
Dat is wat wij samen met u willen bereiken. 

Met ons verrassende eindejaarsmagazine hopen wij u te 
inspireren en in samenwerking met u de eindejaarspakketten  
een persoonlijk tintje te geven. Dit kan op verschillende manieren, 
van een eigen boodschap op een kaart tot het persoonlijk maken 
van onze verrassende producten. Mocht u graag zelf een pakket 
samenstellen is dat ook mogelijk. 

neemt u gerust geheel vrijblijvend contact met ons op over de 
verrassende mogelijkheden.

Veel lees plezier en met een 
verrassende groet Christy Kroos

Ons eindejaars magazine 
is verrassend!
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Oliebollenspel:
Het oliebollen spel, 2 glazen theelichtjes, 2 mokken Hot 
Chocolate,  Winter geluk: jumbo rozijnen,  suikerstroop 
kuipjes, spuitbus slagroom 250 gr, stroopwafels, cappuccino, 
chocolademelk 500 ml, crêpemix 300 gr, aardbei-jam 450 
gr, poedersuiker 50 gr, peperkoek,  mokka schuimpjes, 
alles verpakt in een mooie doos.

De voedselbank ons goede doel dit jaar 
Nederland zit in een zware recessie en de armoedecijfers stijgen. Dit jaar leven ongeveer 575.000 
gezinnen in Nederland onder de lage-inkomensgrens. Dit is bijna 8,5% van alle huishoudens in 
Nederland. Zij moeten uitkomen met minder dan duizend euro per maand, waarvan alle vaste lasten nog 
eens betaald moeten worden. Waardoor men nog geen 175 euro per maand overhoudt om van te leven.
Het betreft met name eenoudergezinnen, alleenstaanden (tot 65 jaar) en mensen met een bijstandsuitke-
ring. Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben het niet gemakkelijk. Ruim één op de 
tien kinderen onder de 18 jaar verblijft in een gezin dat in armoede leeft. Dat zijn bijna 475.000 kinderen 
in Nederland.

De Voedselbank helpt wekelijks zo’n twintigduizend van deze gezinnen door het gratis verstrekken van voedselpakketten. Elk jaar 
worden er meer dan negenhonderdduizend pakketten verstrekt waardoor het leed binnen deze gezinnen iets draaglijker wordt.
U begrijpt dat deze gezinnen uw en onze hulp goed kunnen gebruiken. Vandaar dat wij dit jaar gekozen hebben de Voedselbank 
te steunen door het oliebollenspel op te nemen in ons assortiment. Van ieder verkocht spel gaat € 2,50 naar de Voedselbank.

Prijs: ex btw € 34,95 (in btw € 39,31)
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Steun ook het 
goede doel 
De Voedselbank!

Over het Spel:
Het oliebollenspel is een bijzonder eindejaarsspel waarmee 
je via leuke vragen veel van je medespelers te weten komt. 
Van alle belevenissen van 2012 tot al hun wensen voor 
2013. Soms zullen de antwoorden voor de hand liggen, 
maar in andere gevallen ook erg verrassend zijn. De vragen 
gaan over verschillende aspecten van het leven: familie, 
vrije tijd en gezondheid.

Van ieder verkocht spel gaat € 2,50 
naar de Voedselbank.

Het bordspel:
Het spel bestaat uit een speelbord met 55 speelkaarten, 
6 pionnen en 1 dobbelsteen. Een aantal voorbeeldvragen zijn:
4Wie of wat heeft je geïnspireerd in 2012?
4Van welke muziek heb je in 2012 het meeste genoten?
4Waar wil je zeker meer tijd voor vrijmaken in 2013?

Specificaties: Formaat speelbord: 42 x 30 cm
Aantal spelers: 2 tot 6 personen (vanaf 8 jaar)
Het spel is tevens los verkrijgbaar of ter aanvulling 
van een pakket. 
Een los spel kost € 9,95 excl 19% btw waarvan € 2,50 
gedoneerd wordt aan de Voedselbank.
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Rode Kerst
Pakket wordt verpakt in de each & everyday tas van Elho, 
kerstservetten, 2 glazen theelichtjes, Donkers vruchtenkransjes 
200 gr, Wilhelmina pepermunt 100 gr, Bolletje kaneelsterren 
175 gr, Voor jou Merry Christmas chocolaatjes, Real chips 
150 gr, Chocolade kransjes 150 gr, Gordon kerstbier.

Prijs: ex btw € 19,95 (in btw € 22,19)

Sneeuwpop:
Sneeuwpop verkleedset bestaande uit: (hoge hoed, rode 
sjaal, zwarte knopen, bruine pijp, wortelneus), DVD The 
snow Queen, Porseleinen koekjes laars, Kerstkaars Ø 10cm, 
servetten, sneeuwballentang, 2 stick Choc-o-lait, Pickwick 
thee wintergloed, Wajo glühwein 1 liter, Frisia mallow mix 
250 gr, Bolletje chocoklokjes 150 gr. Schuttelaar kerstmints 
250 gr, alles verpakt in een feestelijke doos.   

Prijs: ex btw € 37,75 (in btw € 42,99)

Kerst etagère:
Etagère 2 laags Ø25 cm, papieren kerst zakdoekjes, 
2 glazen theelichtjes, Donkers kerst assorti 200 gr, 
kerstkransjes 150 gr, Wilhelmina pepermunt, Pickwick 
thee wintergloed, Bolletje kerstboompjes 150 gr, Bolletje 
kerstkransen 200 gr, Bolletje kaneelsterren 175 gr, 
2 kandij sticks, alles verpakt in een mooie kerstdoos.

Prijs: ex btw € 21,50 (in btw € 24,28)

De winter is altijd een mooi seizoen, gezelligheid 
en vaak een hoop sneeuw. Hierbij denken we 

aan sneeuwpoppen bouwen, sleeën maar boven 
alles denken we natuurlijk aan sneeuwbal 

gevechten! Sneeuwbal gevechten zijn ontzettend 
leuk maar er is één nadeel: Je krijgt er van die 

vreselijk koude handen van! Hier is nu 
DE oplossing voor: De Sneeuwbal Tang. 

Met de Sneeuwbal Tang maak in een handom-
draai een stevige, ronde sneeuwbal. Daarbij is 
het ook nog heel makkelijk ook: Je schept wat 
sneeuw in de rondingen van de tang, knijpt 

hem dicht, maakt hem weer open en daar ligt 
je sneeuwbal klaar om gegooid te worden!
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Winter geluk:
Vuurkorf 30x30x60 cm, Zweedse fakkel 25 cm, lange lucifers, 
3 glazen theelichtjes, servetten, D-light theelichtjes,  Vanille 
fudge 150 gr, suikerwafels, stroop koeken, Real chips 150 
gr, 2 mokken Hot Chocolate, DVD Christmas carrol, 2 blikjes 
Hertog jan bier, wintergeluk: jumbo rozijnen,  suikerstroop 
kuipjes, spuitbus slagroom 250 gr, stroopwafels, cappuc-
cino, roomtruffels, chocolademelk 500 ml, crêpemix 300 gr, 
aardbei-jam 450 gr, poedersuiker 50 gr, peperkoek, glüh-
wein 750 ml, alles verpakt in een mooie kerstdoos.

Prijs: ex btw € 59,50 (in btw € 67,41)

Chapeau voor iedereen:
DVD Oliver Twist,  servetten, Lonka nougat 270 gr, pillow 
doos kerstchocolade 150 gr, Schuttelaar kerstengelen 350 
gr, Hoppe flatbread sticks 100 gr, goudbakje kerstkransjes 
150 gr, 2 glazen theelicht 6x6, 1 glazen theelicht 8x8. 
Serie chapeau: knakworst 400 gr, appelmoes 720 gr, drop 
150 gr, kersen op sap 370 ml, amaretto koekjes 125 gr, 
slagroom spuitbus, crêpemix 300 gr, spekken 200 gr, chips 
125 gr, toast, ontbijtkoek 375 gr, vanille truffels 200 gr, 
pepermuntjes, aardbei-jam 450 gr, rietsuiker klontjes 250 gr, 
muesli 200 gr, mosterd 250 gr, amaretto dessert  47 gr, rode 
wijn 750 ml, sinaasappelsap 500 ml, chocolademelk 500 ml, 
poedersuiker sticks 50 gr, waxinelichtjes 20 stuks,
alles verpakt in een mooie kerstdoos. 

Prijs: ex btw € 63,95 (in btw € 69,75)

Prijs: ex btw € 19,95 (in btw € 22,40)

Warme borrel:
Zweedse fakkel, lange lucifers, 2 flesjes Roermonds Christoffel 
bier, Real chips 150 gr, El pozo salami 170 gr, 2 zakjes mini 
bite, bali hot mix 200 gr, pinda en rozijnen mix 300 gr, 
2x snatt’s 150 gr, Chio party mix 200 gr verpakt in een 
feestelijke doos. Tijdens de dertigjarige oorlog (1618 – 1648) ontdekte 

de Zweedse soldaten een kapmethode die hen in 
staat stelde om ook in vochtige omstandigheden, snel 

een vuurtje te kunnen maken, zonder lange einden 
met brandhout te hoeven lopen. De fakkels werden 
gebruikt voor hun licht en warmte, maar ook voor 
het opwarmen van water en maaltijden. Door de 

zaagsnede is de aanvoer van zuurstof optimaal, zodat 
zelfs vochtig hout vlam vat. Nadeel was natuurlijk wel 
dat het vochtige dennenhout flink rookte en vonken 
verspreidde . Tegenwoordig worden de Zweedse fak-
kels gemaakt van resthout uit Polen en Slovenië. Er 

worden geen gezonde bomen voor geveld. De Zweedse 
Fakkels worden gedroogd tot een percentage waarbij 
amper rook en vonken vrij komen. Hierdoor kunt u 
maximaal genieten van de sfeer en ambiance die de 

Zweedse fakkels geven en branden de houten kaarsen 
goed op, nagenoeg zonder vonken of roken.  
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Heerlijke ijsjes met Zoku:
Zoku quick pop maker rood single, IJslolly’s recepten boek, 
Verkade kook chocolade 180 gr, kokosmelk, 200 ml, Aarts 
kersen op sap 300 gr, spekbollen 200 gr, Dr.Oetker vanille 
suiker, a table smeltsnoep rood 325 gr, Twinkle 2x Choco en 
1x Twinkle beads 80 gr, Appeven appelsap Verleiding 75 cl, 
alles verpakt in een mooie doos.

Prijs: ex btw € 47,25 (in btw € 53,03)

Romige kersenijsjes
Ingrediënten voor 6 ijsjes

Kersen basis
4150 gram verse ontpitte kersen 

of kersen uit pot
4150 ml Griekse yoghurt
41 zakje vanille suiker
41 eetlepel suiker
4Choco decoratie
4200 gram chocolade
4100 gram kokosolie
 
Bereiding kersenbasis
Doe alle ingrediënten in een blender en mix totdat je een 
gladde smeuïge massa hebt.

De ijsjes maken
Haal de Zoku Quik Pop Maker uit de vriezer, doe de 
sticks er in en giet de kersenmassa in elke ijsopening tot 
de vulhoogte. Binnen ongeveer 10 minuten zijn de ijsjes 
bevroren,haal de ijsjes er uit met de Super tool. Herhaal 
met de rest van de kersenmassa.

Bereiding Chocodecoratie
Smelt de chocolade au bain marie en roer de kokosolie er 
door. Laat afkoelen.

Chocodecoratie
Houd een ijsje vast met de platte kant boven. Giet met een 
kleine lepel straaltjes chocolade over het ijsje. Versier even-
tueel nog met …………..Wacht een paar seconden totdat de 
chocolade hard is en doe het zelfde aan de andere kant. 
En mmm… smullen maar!

eindejaars magazine | zoku 

Zoku Quick Pop Maker

Met Zoku Quick Pop Maker maak je nu heel 
eenvoudig en heel snel de lekkerste ijslolly’s.

Giet je favoriete sap, fruit of yoghurt in de ijsmallen en 
na 9 minuten heb je de heerlijkste ijslolly’s. Gestreepte 
ijslolly’s, ijslolly’s met figuurtjes, verschillende smaken 

ijslolly’s, ijslolly’s met fruit, snoep of noten; het kan 
allemaal met de Zoku Quick Pop Maker. 

Gezellig, gezond en heerlijk!

De Zoku Quick Pop Maker is niet groter
 dan een half brood en past inelke vriezer. 
Werkt zonder elektriciteit en is hierdoor 

overal te gebruiken.

Aanvullingen op het pakket Heerlijke ijsjes met Zoku. Vraag naar de mogelijkheden.
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Bij dit pakket Keuzespel heeft u de keuze uit twee 
spellen: Exago of Upturn!

FAMILIESPEL EXAGO
Exago is een fascinerend en snel familiespel. Wie legt 
als eerste vier van zijn zeshoekige stenen in een rechte 
lijn? Je kunt helpen of dwarszitten. Heb jij ze als eerste 

op een rijtje? Dan heb je gewonnen.

FAMILIESPEL UPTURN
Upturn, Speel je stenen het snelste weg. Leg je stenen 

met de nummers in de juiste volgorde. De ene keer 
gaan de nummers omhoog, dan weer omlaag. Jij kunt 
zelf de richting veranderen en je medespelers dwars-
bomen. Het cijferspel met een onverwachte wending. 

Upturn staat garant voor verslavend speelplezier! 

Woordzoeker:
Spel woordzoeker van Goliath, 3 glazen groene theelichten, 
experimenteer doos Water van Ravensburger, 2 beugel-
flessen Grolsch, Donkers kerstkransjes 200 gr, Schuttelaar 
schuimkansjes 200 gr, 2x Snatt’s breadsticks 62 gr, Haust 
toast 125 gr, Crocky hula hoops 75 gr, Quely snacks, Oho 
green crocodile snacks, Hoppe flatbread sticks, Earth water 
50 cl, 7-up 150 cl, Crocky bolognese 200 gr, kerstkansjes 
150 gr, Bolletje kerstkransen, Bolletje chocoklokjes, 
Hellema kerstmix, Bonjour brie 125 gr.

Prijs: ex btw € 49,95 (in btw € 56,27)

SPEL wOORDENZOEkER GOLIATH
Het populaire woord zoeken, maar dan voor meerdere 
spelers waarbij je snel moet zoeken! Draai de ring naar 
het volgende woord en zorg ervoor dat je de eerste bent 

die het woord vindt. Ben je dat, grijp dan direct de 
totem! Heb je de totem als eerste gepakt, dan mag 

jij je lenzen op het bord leggen. 

Prijs: ex btw € 34,95 (in btw € 39,47)

Keuzespel:
Spel Exago of UpTurn van Goliath, 2 blikjes Grolsch, Rocca 
Mauro rode wijn 750 ml, chocolade rozijnen 300 gr, tai-chi 
mix 100 gr, rice cookies 170 gr, Jack Klijn suikerpinda’s 250 
gr, Quelly kaas snacks, Crocky paprika en saté chips 200 gr, 
Schuttelaar kerstengelen 350 gr, Donkers kerstboomfruit 
200 gr, chocokerstkransjes 150 gr, Crocky Hula Hoops 75 gr, 
Millies pop corn 175 gr, verpakt in een moois kerstdoos.

Cake pops maken:
Breston cake pop maker, Patisse pannenlikker, Patisse 
mengkom, Patisse maatbeker, A-table likeur marulla en 
truffel 40 ml, puntzak roze spekken, Patidess: mix voor cake 
pops, smelt chocolade melk en wit 200 gr, cake pop sticks, 
musketzaad donkerroze 80 gr, discodip 80gr, decorbolletjes 
wit en parelmoer 80 gr, fondant glazuur rood 225 gr, 
marsch mallows mini 50 gr. 

Prijs: ex btw € 43,95 (in btw € 49,93)

Trend 2012
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Borrelen:
Boska kaasplankje, Boska kaasmesje, Real chips 150 gr, 
Snatt’s 120 gr, Stegeman peperworst 150 gr, Marne Lim-
burgse mosterd 235 gr, Theo van Woekom appelstroop 
en peerjam 80 gr, Haust krokant toast 100 gr, Delifrance 
stokbrood, Polderkaas 48+, pinda’s gezouten 350 gr,  
cashewnoten 150 gr, Flatbread sticks 100 gr, Weyn’s 
honing 50 gr, Rocca Maura rode en witte wijn.

Prijs: ex btw € 35,00 (in btw € 39,00)

Versierd ijs:
Luxe ijscoupes (4 stuks) in mooie doos, ijslepel, 4 ijslepel-
tjes, servetten, boekje met heerlijke recepten, roomboter 
wafeltjes, Brink gesuikerde waaiers, a table smeltsnoep 
geel 325 gr, Twinkle jim en choco beads 80 gr.

Prijs: ex btw € 34,50 (in btw € 39,55)

Prijs: ex btw € 61,70 (in btw € 69,72)

Borrelen groot:
Boska kaaskruller (zonder kaas), Boska kaasplankje, 2 Boska 
kaasmesjes, 2 schaaltjes van Young met dip schaaltje 12x12 
cm, servetten, Rocca Mauro witte wijn, Kopke rode port 
375 ml, Penn State pretzels, vijgenbrood, honing 80 gr, Eru 
smeerkaas, Delifrance rustique stokbrood, Voets mosterd 
dille saus en vijgen dip 190 ml, citroen olijven, Hoppe flat-
bread sticks, Bali hot mix, el pozo salami, roggebrood toast, 
Ton’s kaas mosterd, Tilbury baby kaasje 320 gr, koker noten 
mix, Cassanova balsamico.

Mooie salade:
Easy Life salade schaal, Easy Life olijfolie kan, servetten, 
Esschert slaschaar, Glazen karaf 500 ml, Boekje over heer-
lijke salades, Calvé dressing 70 ml, Calvé salade mix 30 gr, 
Calvé croutons 25 gr, Wajos aardbeien azijn 250 ml, Casa-
nova Chili pepper balsamico 250 ml, Snatt’s breadsticks 56 
gr, Hoppe flatbread sticks 130 gr, Delifrance rustique, Weys 
honing 50gr, Theo van Woerkom kweepeer gelei 80 gr.

Prijs: ex btw € 60,70 (in btw € 69,55)

Echt 
Italiaans 

Design

eindejaars magazine | gezellig samen zijn 
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Prijs: ex btw € 60,15 (in btw € 69,97)

Barbecook Amica :
Barbecook Amica tafel barbecue, gasaansteker, servetten 
met mooie barbecue print, 2 flesjes Calvé saus, Remia saté 
saus, 2 flesjes Jupiler bier, Rocky Mountains marshmallows, 
Duyvis mix voor kruidenboter en sladressing, Verstegen 
kruidenmix voor saté en hamburger, alles verpakt in een 
feestelijke doos.

Barbecook 
Amica: op en top 
gezelligheid! 
Gezellig samen barbecueën met de tafel-
barbecue Amica van Barbecook. Zet de Amica 
in het midden van de tafel, zodat iedereen 
lekker zelf een stukje vlees, groenten of vis 
kan grillen of bakken. Lekker met het hele 
gezin of romantisch met zijn tweetjes  De 
Barbecook Amica is uniek omdat hij ook bin-
nen gebruikt kan worden. Barbecueën zonder 
rook, maar met de heerlijke barbecuesmaak.

Veilig en milieuvriendelijk
Natuurlijk heeft Barbecook ook aan de vei-
ligheid gedacht, zodat ook kinderen gezel-
lig mee kunnen genieten. Zo is de kuip van 
keramiek, die niet al te warm wordt. Water 
in de kuip zorgt voor een koude bodem en je 
plaatst de Amica zorgeloos op tafel dankzij 
het siliconen onderlegger. De bijgeleverde 
Cook Chips en de aanmaakgel zijn bovendien 
milieuvriendelijk. Ze bevatten geen schade-
lijke stoffen. U kunt genieten van een heerlijk 
gezonde barbecue! 

De inhoud van het Barbecook Amica pakket  
bestaat uit:

4Barbecook Amica tafelbarbecue 
4Bevestigingsmateriaal
4600 gram Cook chips
4500 ml liter brandpasta
41 bakplaat
41 verchroomd rooster
44 Grilltangen
4Siliconen onderlegger
4Verchroomd roostergreepje
4Nederlandse gebruiksaanwijzing

eindejaars magazine | gezellig samen zijn
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Traditionele macaroni 
met kaas:
Voor 4 tot 6 personen

• 500 g macaroni van goede kwaliteit
• zeezout en zwarte peper uit de molen
• een klont boter
• een klein bosje verse marjolein of oregano, 
 alleen de blaadjes
• 100 g Parmezaanse kaas, vers van het stuk geraspt,
 plus wat extra om over de macaroni te strooien
• 100 g fontina of taleggio, in stukjes verdeeld
• 100 g mascarpone
• ¼ nootje muskaat
• een klein bolletje buffelmozzarella

Dit is mijn variant op de traditionele ma-
caroni met kaas. Door het gebruik van deze 
vier verschillende kazen, elk met hun eigen 
typische smaak, wordt het erg lekker. Voor 
de klassieke afwerking moet de schotel op 
het eind even onder de grill om een lekker 
krokant bruin korstje te krijgen – heerlijk. 

Als je ziet hoe snel dit gerecht klaar is, zul je niet meer zo gauw 
aan de bechamels of andere saaie, ouderwetse sauzen gaan.

Verwarm de oven voor op 200 ºC of stand 6. Kook de 
macaroni 2 minuten korter dan aangegeven op de verpak-
king in een pan kokend water met wat zout, laat de pasta 
uitlekken in een vergiet en bewaar een klein beetje van 
het kookvocht. Verhit de boter in een koekenpan met dikke 
bodem. Doe zodra de boter begint te schuimen de blaadjes 
marjolein of oregano in de pan, laat ze een minuut bakken, 
tot ze krokant beginnen te worden, en zet het vuur uit. Doe 
de gekookte pasta samen met een paar lepels van het kook-
vocht en de Parmezaanse kaas, fontina of taleggio, en de 
mascarpone bij de marjolein of oregano in de boter. 

Zet de pan terug op een matig vuur en hussel en roer tot 
het grootste deel van de kaas gesmolten is en je een heer-
lijk kleverige saus hebt – het kan zijn dat er nog wat extra 
kookvocht bij moet. 

Breng het op smaak met zout en peper en doe  
het over in een aardewerken schaal. Rasp de 
nootmuskaat erover, trek de mozzarella 
in stukjes en leg die erop en bestrooi de 
macaroni met wat extra Parmezaan. Zet de 
schaal ongeveer 10 minuten in de voorver-
warmde oven en ten slotte een paar minu-
ten onder een gloeiend hete grill zodat er 
een lekker krokant, bruin korstje op komt.

Eet Smakelijk!

Prijs: ex btw € 62,50 (in btw € 69,10)

Jamie’s Italië:
Kookboek Jamie’s Italië servetten, kookboek standaard,   
pastalepel, vergiet, Boska kaasrasp, Larzaroni amaretti 
koekjes 250 gr, Casanova balasmico vijgen 250 ml, Colavita 
olijfolie 250 ml, rode wijn Primitivo 750 ml, Jamie Oliver: 
pasta fusilli, saus (tomaat olijf en knoflook), rode pesto, 
italiaanse kruiden pesto, bruschetta topping.

12
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Eenvoudige olijven:
Luxe schaaltje van Easy Life met bijpassende servetten, 
Rocca Maura witte wijn, 2 blikjes Merza olijven.

Prijs: ex btw € 16,25 (in btw € 18,92)

Pizza oven:
Bestron pizza oven, pizza snijder, olijven, Napolina: olijfolie 
250 ml, pizzatopping 300 gr, grated cheese 80 gr, mini pizza 
bodems 300 gr, pizza bodems 300 gr. Verpakt in mooi doos. 
Kijk op www.bestron.nl voor meer informatie.

Prijs: ex btw € 69,95 (in btw € 81,99)

Pasta:
Wegens het succes van 2011 herhaald! Easy Life set a 4 
pasta borden, servetten, 2 glazen theelichten, Delifrance 
baquettes, Don Antonio pasta en pasta saus, Arte Olivia 
olijven, Scrack italiaanse snack, Lazzeroni bruchette, 
Colavita olijfolie.

Prijs: ex btw € 34,50 (in btw € 39,22) Prijs: ex btw € 24,95 (in btw € 27,01)

Buon Natale:
Boekje kerst met heerlijke recepten, snoepjes doos sneeuw-
pop, muskaat kerstkransjes 150 gr, Delifrance baquette 
rustique, Buon Natale: amaretti koekjes 125 gr, Pastasaus 
500 ml, bruschettini 150 gr, tapenade 143 ml, pesto 
genovese 143 ml, fusilli 350 gr, rode wijn 750 ml.

12
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Bleu Dragon:
Blauwe gietijzeren wok Ø37 cm, 2 kleine dipschaaltjes, 2 
bamboe placemats met chopsticks, servetten, Bleu Dragon: 
bamboe mat, sushi meal kit, quick wok noodles, tempura 
beslagmix, sushi rijst, teriyaki marinade, rijstazijn, soya saus, 
sushi nori, udon noodles. Kortom een prachtig pakket om op 
veschillende manieren Japans te eten!

Prijs: ex btw € 45,90 (in btw € 51,67)

Aan tafel met Conimex:
Bestron fondue en wok set, gezellig aan tafel koken icm 
Conimex: kroepoek naturel en cassave 66 gr, mie 500 gr, 
mix bami speciaal, satésaus mild 400 gr, boemboe voor 
bami goreng en sajoer boontjes, marinademix saté, 
gebakken uitjes 100 gr, sambal oelek 50 gr, seroendeng 
100 gr, atjar tjampoer en taugé 340 gr, wokolie 175 ml, 
ketjap manis 125 ml. 

Prijs: ex btw € 54,95 (in btw € 62,99)

Californische 
sushi-rolletjes
4	125 g Blue DragonSushi rijst *

4	1 theel. Blue Dragon Rijstazijn *

4	1 Blue Dragon bamboematje *

4	2 vellen Blue Dragon Sushi Nori *

4	2 theel. Mayonaise **

4	6 tijgergarnalen, ontdaan van de darm, 

gekookt, gepeld **

4	2 krabsticks, in de lengte gesneden **

4	1/2 avocado, in de lengterichting 

 gesneden **

4	1 wortel, julienne gesneden **

4	Blue Dragon Japanse sojasaus naar 

smaak **

*  Deze ingrediënten zitten in het pakket.

** Zelf toevoegen

Bereidingswijze

1. Bereid de sushi rijst volgens de instruc-

ties op de verpakking en breng hem op 

smaak met de rijstazijn en de suiker. 

Verdeel de rijst in een ondiepe schaal en 

laat hem afkoelen.

2. Plaats een bamboematje op het werkvlak 

en leg hier een blad sushi nori op met de 

gladde kant naar beneden.

3. Schep de helft van de rijst in het midden 

van de sushi nori en verdeel de rijst over 

het hele nori-blad. Laat hierbij een rand 

van 1,5 cm over aan de kant die het verst 

van je af ligt.

4. Verdeel de mayonaise over de rijst en 

plaats de helft van de ingrediënten voor 

de vulling op een lijn in het midden.

5. Pak een kant van het bamboematje op 

en rol het over de vulling. Beweeg hierbij 

van je af. Blijf rollen totdat al de rijst 

strak omhuld is in de sushi nori.

6. Druk de rol eventjes een beetje samen 

voordat je de mat weghaalt.

7. Plak de naad van de sushi nori vast met 

een beetje water.

8. Snijd de sushi-rol met een nat mes in 6-8 

stukken.

9. Herhaal stappen 2-8 voor de tweede rol.

10.  Serveer met de Japanse sojasaus.

Eet smakelijk

eindejaars magazine | de wereld rond
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Het ontstaan van een echt familiemerk

London:
Kookboek te gast bij Jamie, Ravensburger 3D puzzel Big 
Ben, geblokte theedoek, blik met deksel en Engelse vlag 
16x18x15 cm, klopper, 2 mokken London in opbergdoos, 
servetten London,  Pickwick Earl Grey, Copperpot butter 
fudge 175 gr, Englisch Chocolate fudge150 gr, Artisan 
Englisch biscuits 125 gr, Klene engelse drop 400 gr.

 
Prijs: ex btw € 61,50 (in btw € 68,99)

Mijn grootvader heet L.G. Pathak. Na zijn geboorte in 1925 

groeide hij op in een familie van arme boeren uit de Indi-

ase provincie Gujurat. Later verhuisde hij  naar 

Kenia, op zoek naar een beter bestaan. En dat 

vond hij! Simpelweg door een winkel te ope-

nen en Indiaas snoepgoed te gaan verkopen. 

Halverwege de ijskoude novembermaand 

van 1956 kwam mijn opa aan in Engeland, 

met maar 5 Engelse Ponden in zijn zakken. 

Maar mijn grootmoeder bleef niet bij de pak-

ken neerzitten. In haar keukentje begon ze weer 

met het maken van Indiase snoepjes en 

snacks, al snel stonden er rijen voor de 

deur. Mijn vader, die toen pas 

10 jaar was, begon in heel Lon-

den bestellingen rond te brengen. Na een paar jaar openden 

ze een winkel en het werd een groot succes. Toen brak het 

moment aan dat mijn ouders de zaak over-

namen en zich toelegden op het ontwikkelen 

van nieuwe producten. Al snel kwamen ze op 

het idee om sauzen op de markt te brengen 

die het bereiden van een curry veel makkelij-

ker maakten. Speciaal voor mensen die weinig 

tijd hadden om te koken. Het bedrijf groeide 

en bloeide. Zo goed zelfs dat er tegenwoordig    

wereldwijd meer dan 700 mensen werken. En 

als mijn opa kon zien hoe onze liefde voor Indiaas eten is 

overgeslagen op zoveel mensen over de hele wereld, dan 

zou hij ongelofelijk trots zijn... Anjali Pathak

Prijs: ex btw € 28,90 (in btw € 32,53)

Tayu:
Familiespel Tayu, servetten, kookboekje Chinees, Amoy: 
mix en wok teriyaki saus, soya saus, dark soya saus, mix 
en wok rijst, mix en wok mihoen, kung pao pittige saus, 
wok veggies, mix en wok sweet chili saus.

Pataks:
Tajine van aardewerk Ø 21 cm H18 cm, 2 glazen theelich-
ten Ø 14 cm, Wierook houder met 20 stuks wierook Lotus, 
2 theeglazen met roerstaafjes, Pickwick thee smooth Chai, 
Wajos indian curry dip, Patak’s: pappadums naturel, mild 
curry, tikka masala, naans, sweet mango chutney, raita, 
Alvast smakelijk eten.  

Prijs: ex btw € 34,95 (in btw € 38,93)

eindejaars magazine | de wereld rond
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Time out!:
Neem een time out met dit Rituals Sakura pakket, 50ml 
Zensation, 70 ml Carpe Diem, 70 ml Magic Touch och 40 gr 
Sakura Scrub daaraan toegevoegd houten tableau 28x15 
cm en twee Bolsius kaarsen Ø 7 cm en mooi verpakt in folie.

Prijs: ex btw € 16,75 (in btw € 19,93)

Hammam:
Het gevoel van de Hammam met dit Rituals pakket, 30 ml 
douchepasta, 30 ml douchemodder, 30 ml body crème hier-
aan toegevoegd: First tea theepot en 4 Chinese cups, First 
tea basic line tea 11 smaken, Choc mints puur, Bolsius huis 
geur Fresh linnen, 4 kandij suiker sticks, doosje met 6 steen 
kaarsen, alles verpakt in een mooie glans tas.

Prijs: ex btw € 24,95 (in btw € 28,75)

Het jaar 2000 is het jaar waarin 
Rituals wordt opgericht en als eerste 
merk in de wereld een combinatie van 
luxe Home en Body cosmetica intro-
duceert. Oprichter Raymond Cloos-
terman volgde zijn intuïtie en ontwik-
kelde een concept dat uitgroeide tot 
een succesverhaal van internationaal 
formaat: “Wij ontwikkelen producten 
van hoge kwaliteit die lichaam en ziel 
verrijken.” 

De missie van Rituals is simpel: 
met een beetje extra aandacht voor 
de kleine genoegens van het leven, 
transformeer je dagelijkse routines in 
mooie rituelen. Die verwenmomen-
ten worden gecreëerd met originele 
producten in lichaams- en gezichts-
verzorging.

eindejaars magazine | rituals
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Touch of sunrise:
Touch of Sunrise 150 ml Sunrise scrub, 200 ml Sunrise 
shower gel, 70 ml Touch of Heaven body crème, World’s 
Best Foot Spa met daarbij om heerlijk te ontspannen: 
Fleece badjas, 1 persoon First Tea theepot met kop, roer-
stokje en theetip, 2 glazen theelichtje, Verkade’s ruitertjes 
250 gr, Artisan thee biscuits125 gr, Vital noga 160 gr, 
Englisch luxury cranberry fudge 150 gr, Truffel fantasie 
200 gr, First tea black line 10 smaken, Vitamin well focus 
en care 50 cl, Appeven appelsap premium Rode Elstar 
alles verpakt in een feestelijke kerstdoos.

Prijs: ex btw € 60,95 (in btw € 69,93)Prijs: ex btw € 22,65 (in btw € 26,95)

Ayurveda:
Prachtig pakket in de geursensatie Ayurveda 200 ml Yogi 
Flow shower pasta, 150 ml Shanti Shower, 70 ml Honey 
touch body creme, 40 g Himalaya Wisdom scrub icm treffina 
washand, rugborstel en hoofdmassage alles verpakt in een 
mooie tas.

eindejaars magazine | rituals eindejaars magazine | rituals

Rituals
De natuur als leidraad
Rituals is voor mensen die kritisch zijn en de allerhoogste 
eisen stellen aan de zorg voor zichzelf, voor anderen 
en hun leefomgeving. Het is dan ook niet echt verras-
send dat men precies diezelfde strenge eisen stelt als het 
om hun producten en service gaat. Er wordt gebruik 
gemaakt van natuurlijke, duurzame en biologische 
ingrediënten. Voor alles wat de natuur ons niet kan 
geven, gebruikt Rituals veilige alternatieven.

Gecreëerd door de beste parfumeurs 
ter wereld
De geur van perfectie en de perfecte geur vormen de 
sleutel tot het Rituals geheim. Daarom werken we bij 
het componeren van de gedistingeerde, subtiele en 
exclusieve geuren alleen met de allerbeste parfumeurs 
ter wereld.

Authentieke Oosterse rituelen
Alle producten zijn geïnspireerd door authentieke 
Oosterse rituelen. Het Hammam stoombad ritueel, het 
scheerritueel van de Japanse Samurai krijgers en het 
edelstenen make-up ritueel zijn voorbeelden uit een 
lange rij van mooie tradities. 

Dierproefvrij
Rituals staat als merk vermeld in de Cosmeticagids van 
de Stichting Proefdiervrij. De producten worden niet 
op dieren getest, maar op enthousiaste vrijwilligers. 
De volledige productlijn is geschikt voor vegetariërs.

Dermatologisch getest
Alle onze producten zijn getest door vooraanstaande 
dermatologen.
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Picknick mand:
Picknickmand ‘Helmkruid’, 4-pers 40x31x18 cm met glas-
werk en porseleinen borden, Rocca Maura witte wijn, 
Schuttelaar roomboterbabbelaars en dropstaafjes 160 gr, 
Coleste cappuccino vanille, Hoppe flatbread, Roomboter 
wafels, Napoleon fruitmix 73 gr, Bolletje Knäckebröd 
240 gr, 2 blikjes Hertog Jan bier, pinda & rozijnen mix 
240 gr, El Pozo salami, De Ruijter kleintjes hagel en 
kleintjes jam, baby polderkaas 380 gr, alles verpakt 
in een mooie kerstdoos. 

Prijs: ex btw € 55,00 (in btw € 62,56)

eindejaars magazine | tijd voor elkaar

Dagje Amsterdam:
Alles wordt verpakt in de rugzak van Enrico Benetti, uitge-
breid boek over Amsterdam met 336 pagina’s, Rivella 500 
ml, 2 flesje Raak kindercola 250 ml, a table oud Hollandse 
snoep 150 gr, Wilhelmina pepermunt 100 gr, Venco dropglorie 
200 gr, Voor jou chocolade.

Prijs: ex btw € 37,95 (in btw € 42,69)

Rondje Limburg:
Boekje Rondje Limburg met mooie fietsroutes en heerlijke 
recepten, koelfiets tas voor aan het stuur, plaid, fiets reparatie 
set, 2 flesjes Roermonds Christoffel bier, 4 zakjes hoppe 
minibits, Wilhelmina pepermunt 100 gr, Lonka fudge 180 gr, 
Chio stixi 150 gr, Chio tortilla rolls 125 gr, Limburgse room-
boter knapkoek, 2 flesjes Vitamin well Reload.

Prijs: ex btw € 35,00 (in btw € 40,02)
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Prijs: ex btw € 62,15 (in btw € 70,23)

Op reis:
Enrico Benetti koffer (geschikt voor cabine), Tijdschriften 
bon twv €15,00 (kijk voor meer informatie op p.25) Travel 
reisdagboek met magnetische sluiting, reisspel Mens erger 
je niet, Twitter handboek, Katja kattenkoppen 300 gr, Katja 
sallos 100 gr, 2 flesjes feel good Appel en Sinaasappel 400 
ml, alles wordt verpakt in de koffer.

Prijs: ex btw € 35,00 (in btw € 40,34)

Sportief
Enrico Benetti sporttas en toilettas, rode handdoek 70x140, 
Bobble Cup a soup, Mars, Isostar, Peijnenburg Complete start, 
Stimorol, Human juice bleuberry, Coca Cola, Tu Vita muffin 
blueberry, Vital babbelaars, dove men+care (ook te vervangen 
voor een dames) dit alles verpakt in een kerstdoos.

eindejaars magazine | tijd voor elkaar
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Foto’s maken:
Lenco camera waterdicht tot 3 meter 5 megapixels, 
Lenco digitale fotolijst 17,5 cm, strandlaken met kruisje 
bolletje spel erop gedrukt en losse “stenen”, 4 handdoek 
houders.

Prijs: ex btw € 80,50 (in btw € 95,80)

De Pure producten van elho laten je planten 
echt leven! Dit revolutionaire model is een 
ideaal item voor je tuin of interieur. Prach-

tig voor je planten, maar ook decoratief voor 
fruit of plaatsing op je tafel. Makkelijk te 
beplanten dankzij de verhoogde bodem. 

De Pure Swing, net even een beetje anders.

Heerlijk van de tuin genieten:
Witte Pure swing Ø 44 cm H 25 cm, 2 witte theelichtjes 6x6 
cm, olijven schaaltje met 6 prikkers, 2 wijn glazen, glazen 
karaf, 2 blikjes Merza olijven, en een fles Rocca Mauro rosé. 
Alles wordt verpakt in de Pure Swing!

Bobble Waterfles ontworpen door Karim Rashid. 
Deze waterfles filtert kraanwater terwijl je 

drinkt. De fles heeft een vervangbaar carbon 
filter en is gemaakt van gerecycled plastic. Elke 
filter kan wel tot 150 liter water zuiveren. Bobble 
verwijdert chloor en andere organische resten 
uit kraanwater waardoor je zuiver en schoon 

water drinkt. Een Bobble bespaart tot wel 300 
waterflessen en heeft daarmee een hele grote 

impact op het milieu. 

Prijs: ex btw € 39,50 (in btw € 46.42)
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Prijs: ex btw € 39,95 (in btw € 47,13)

Happy New Year
Wensballon (keuze uit rood of wit), champagne koeler 
Ø 40 cm H 27 cm, 2 champagne glazen, fles Prosecco, 
Lonka fudge, Dronkers kerstassortiment.

Een wensballon wordt ook wel eens 
geluksballon, en is niets anders dan 
een heteluchtballon. De brander zorgt 
ervoor dat de lucht in de ballon op-
warmt en de ballon opstijgt . Ondanks 
het feit dat onze XXl wensballon een 
formaat van 50x100cm heeft zal deze 
door de lichte constructie heel hoog en 
ver vliegen. Onze wensballon voldoet 
aan alle eisen van de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) en zijn 100% Asbest 
vrij en veilig voor de gebruiker en het 
milieu.

Het oplaten van een wens ballon is al 
een happening op zich, de stilte waar-
mee de wensballon opstijgt en weg-
drijft is iets geweldigs om te zien. Dit 
effect wordt versterkt door meerdere 
wensballonnen tegelijk op te laten.

Van oorsprong gebruikt als commu-
nicatie signaal voor de oosterse legers 
maar later overgenomen door het 
gewone volk voor spirituele gebruiken. 
De Chinese KOnG MInG of Thaise 
KHOM lOY is hier beter bekend onder 
de naam Wensballon , Geluksballon. 
Het Boeddhistische gebruik is om een 
wens te fluisteren bij het loslaten van 
de wensballon. De goden laten dan de 
wens uitkomen het Chinese gebruik is 
om uitingen van geluk uit te spreken 
of op de ballon te schrijven.

I wish...
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Ontbijten:
Jute tas van Eco Jute, 2 Bolsius kaarsen, fotodienblad 
47x24x5 cm, boekje ontbijten, Calvé pindakaas en ha-
zelnootpasta, De Ruyter witte vlokken en hagelslag, Venz 
kwinkslag en rimboevlokken, Bolletje beschuit, knäckebröd 
en schuddebuikjes, Delifrance croissants en ontbijtbroodjes, 
Coleste cappuccino, Appeven appelstroop, Pickwick thee, 
Roosvice fruitig drankje, Karvan cévitam aardbeisiroop.

Prijs: ex btw € 42,40 (in btw € 46,91)

Oliebollen:
Oliebollen schaal 26x22x13 cm, 2 glazen waxine lichtjes 
6x6 cm, boeren geruite theedoek, boeren geruite handdoek, 
servetten, Hollandse zoetwaren: oliebollen mix 500 gr, 
jumbo rozijnen 250 gr, poedersuiker sticks, waxine lichtjes 
20 stuks. 

Prijs: ex btw € 24,95 (in btw € 28,61)

Zilver:
Lantaarn van Colmore 15x15x42 cm, Bolsius kaars Ø7 cm, 
Colmore belletjes hart, zwart theelicht  Ø 11cm en Ø 9 cm, 
a table fudge 150 gr, pillowdoos kerstchocolade 150 gr, 
Englisch tea salt caramel fudge, Lonka nougat 270 gr, 
La Baume rode wijn cabarnet sauvignon 2010.

Prijs: ex btw € 39,95 (in btw € 46,20)

Met de Penguin snowsteps veilig 
wandelen zonder vallen in de 

sneeuw en tijdens gladheid. Met 
de spikes heeft u grip op gladde 

oppervlakten zoals sneeuw en ijs. 
De snowsteps passen eenvoudig 

onder elke schoen.

eindejaars magazine | oud en nieuw

Als vanouds:
Jumbo puzzel 1000 stuks “het kerstkoor van Anton Pieck”, 
DVD de hel van 63, servetten, Snowsteps, 2 zilveren thee-
lichtjes, Wilhelmina pepermunt 100 gr, Hoppe flatbread-
sticks 130 gr, Snack moments 75 gr, pillowdoos kerstcho-
colade 150 gr, Dronkers rumkransjes 200 gr, Haust toast, 
Lonka fudge 180 gr, Oldtimers 225 gr, Real chips 150 gr, 
Rocca Maura rode wijn.

Prijs: ex btw € 39,80 (in btw € 45,44)
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STEL ZELF SAMEN 

Granaatappelwijn:

Dessert wijn (zwarte fles) 

€ 11,95 (in btw € 14,22)

Red semi sweet

€ 10,75 (in btw € 12,79)

Rosé semi sweet 

€ 10,75 (in btw € 12,79)

Easy port 

€ 10,75 (in btw € 12,79)

Doos met 1 vak 

€ 1,30 (in btw € 1,55)

Doos met 2 vakken 

€ 2,30 (in btw € 2,74)

Doos met 3 vakken 

€ 2,90 (in btw € 3,45)

Set met 3 soorten nootjes 

€ 4,95 (in btw € 5,25)
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Granaatappels zijn hot! Niet alleen vanwege hun 
lekkere zoetzure smaak, maar ook omdat deze gezondheidsbomme-
tjes boordevol vitaminen en anti-oxidanten zitten. Nieuw in Neder-
land is granaatappelwijn van Rimon Winery, afkomstig uit Galilea, 
Israel. Wijn die eigenlijk geen wijn is, omdat het niet van druiven is 
gemaakt. Dankzij de verrassende frisse smaak, het hippe uiterlijk en 
de gezonde eigenschappen misschien wel hét drankje van 2013!

In het koele en zonnige klimaat van de bergen van Galilea 
ontwikkelen de granaatappels van de Rimon Winery hun diepe 
en volle smaak. De granaatappels worden zo gekweekt dat hun 
natuurlijke suikers gelijkwaardig zijn aan die van wijndruiven. 
De vrucht is zoet van smaak en rijk aan vitaminen en anti-
oxidanten. Rimon Winery oogst de granaatappels bij optimale 
rijpheid en opent en perst de vruchten met een speciaal ontwor-
pen machine. Voor een liter granaatappelwijn is ruim vijf kilo 
granaatappels nodig. Daarmee is dit een intensief en kostbaar 
proces. Bijzonder is ook dat de Rimon granaatappelwijn de 
enige ter wereld is die uit 100% granaatappel bestaat zonder 
toevoeging van suiker. De wijn behoudt hierdoor de sappige en 
gezonde eigenschappen van de granaatappel. 

In klimaatgecontroleerde tanks gist de wijn. Na de gisting rijpen 
de wijnen maandenlang in Franse eikenhouten vaten, waardoor 
complexheid en zachtheid worden toegevoegd. Het productie-
proces van de granaatappelwijn verloopt via de traditi-
onele wijnbereidingstechnieken en volgens de hoogst 
erkende normen voor wijnbouwers. Het resultaat is een 
hoogwaardige en unieke wijn van puur granaatappelsap. 
De combinatie van de historische vrucht met de 
lange traditie 
van wijn maken, 
creëert een 
nieuwe variatie 
voor wijnliefheb-
bers. Granaat-
appelwijn biedt zo 
het beste van twee 
werelden. 

Rimon:
Rosé semi sweet, dessert wijn, 
koker roggebrood, boeren kaasje, 
Luxe geschenkset van Boska.

Prijs: ex btw € 49,95 (in btw € 55,76)

eindejaars magazine | rimon

“Misschien   
  wel hét
  drankje
  van 2013!”

eindejaars magazine | rimon
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Oxfam Novib:
Verpakt in een jute tas van Eco jute 50x18x43, Delifrance 
bio stokbrood, 2 pakken servetten, DVD Animals van Natio-
nal Geographic, Experimenteer doos “Groene Energie” van 
Ravensburger, chocolademelk 20cl, muesli 375 gr, rijstwafels 
60gr, chocopasta 400 gr, biscuits 150 gr, honing crème 500 
gr, hagelslag 200 gr, honey balls 375 gr, sinaasappelsap en 
worldshake 20 cl, bosvruchten en sinas mango thee 20 gr.

Prijs: ex btw € 49,95 (in btw € 55,76)

niemand kiest waar hij of zij wordt geboren. 
Maar iedereen heeft dezelfde rechten, waar 
ook ter wereld. 

Oxfam Novib gelooft in het zelfdoen van 
mensen. Ze moeten zelf een bestaan kunnen 
opbouwen. Daarom steunt Oxfam Novib lokale 
ontwikkelingsprojecten in arme landen. 
Maar zorgt zij ook dat mensen zelf in hun eigen 
inkomen kunnen voorzien. Dat inkomen moet 
natuurlijk wel eerlijk zijn. Daarom lobbyt 
Oxfam Novib bij politiek en bedrijfsleven 
en wijst hen op hun verantwoordelijkheden,  
vraagt Nederlanders om keuzes te maken die 
goed zijn voor arme landen. Zoals het kopen 
van eerlijke producten, waarvoor mensen in 
ontwikkelingslanden een goede prijs krijgen. 

Tevens helpt Oxfam Novib mensen ter plekke 
om samen te werken, zodat ze voor zichzelf 
kunnen opkomen. Alleen zo kan het leven van 
mensen in ontwikkelingslanden ook op de lange 
termijn verbeteren. Immers, arme mensen 
kunnen geen zelfstandig bestaan 
opbouwen als hun rechten niet 
worden gerespecteerd. Oxfam 
Novib steunt hen voor hun rechten 
op te komen.

Met de aankoop van 
dit eindejaarpakket 
steunt u Oxfam Novib 
om zich in te kunnen 
blijven zetten voor een 
wereld zonder armoe-
de en gelijke kansen 
voor iedereen. 

Tevens doneren wij 
per pakket € 2,50 
EXTRA aan de 
voedselbank.
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Geef een Boekkado!
Boekkado is hét cadeau voor 
een boek naar keuze. Er zijn 
duizenden populaire boeken 
verkrijgbaar. Thrillers, romans, 
kookboeken, kinderverhalen, 
managementboeken en nog 
veel meer. Zo weet u zeker dat er 
voor iedereen iets leuks bij zit.

Boekkado is verkrijgbaar voor 
ieder gewenst bedrag (vanaf  
€ 10,-). Er zijn bovendien volop 
mogelijkheden tot het geven 
van een persoonlijk accent aan 
deze cadeaubon. De kosten 
hiervoor zijn afhankelijk van 
het aantal Boekkado’s dat u 
bestelt. Vraag naar de moge-
lijkheden.

Wilt u een tijdschrift 
cadeau geven? 
Dan is dit de ideale manier. 
De bladcadeaubon kan voor 
ieder gewenst bedrag gekocht 
worden. De duur van het abon-
nement zal afhangen van het 
tijdschrift. 

De ontvanger kiest en activeert 
zelf zijn abonnement op www.
bladcadeau.nl met een keuze 
uit ruim 70 tijdschriften. Voor 
ieder wat wils. Als de keuze is 
gemaakt krijgt de ontvanger 
een bevestiging met informa-
tie over het abonnement zoals 
wanneer het eerste nummer 
wordt geleverd. Het gekozen 
abonnement stopt automatisch.

Bongo de Collectie  
€ 35,00 met en keuze uit 80 
diverse activiteiten

Met de cadeaubon Bongo de 
Collectie schenk je iemand een 
heel nieuwe ervaring. Hoe die 
belevenis er vervolgens precies 
uitziet, kiest de krijger zelf. Een 
ideaal cadeau dus!

Juist omdat iedereen anders is 
en van andere dingen houdt, 
is Bongo De Collectie samen-
gesteld. De één geniet bij een 
uitgebreid ontbijt graag van 
een glaasje bubbels, terwijl de 
ander zich liever ontspant in 
de sauna. Bongo De Collectie 
biedt een variatie aan arran-
gementen: je kunt kiezen om 
er met de kinderen op uit te 
trekken, maar ook een beetje 
cultuur opsnuiven of ‘s avonds 
heerlijk uit eten gaan. 

Laat u verrassen door de 
keuzemogelijkheden en kijk 
op www.bongo.nl/cadeaubon-
de-collectie. 
Bongo biedt de mogelijkheid 
om uw cadeaubon te voorzien 
van een persoonlijk accent. 
Dit kan op twee manieren: met 
een banderol of een volledige 
sleeve. Ook bij het maken van 
deze keuze helpen we u graag. 
De kosten zijn afhankelijk van 
het aantal cadeaubonnen dat u 
bestelt. 

eindejaars magazine | lekker ontspannen
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De vrije keus?
U wenst verrassend en écht origineel voor de dag te komen met uw einde-
jaarspakketten? Dan bent u bij Verassingspakketje.NL aan het juiste adres.

Geef uw medewerkers of relaties de mogelijkheid om zelf hun eindejaars-
pakket kiezen! U kiest vooraf twee of drie pakketten uit ons assortiment 
waaruit de medewerker kan kiezen. Ook is het mogelijk om een keuze te 
laten maken tussen een pakket, een bongobon of een tijdschriftenbon. 
Allerlei variaties en combinaties zijn mogelijk. Hoe u de ontvanger de 
keuze laat maken is aan u. Het kan digitaal, via een kaart per post of met 
een persoonlijke code. Ook dit verzorgen wij graag voor u. Dit vrije-keuze-
pakket is mogelijk bij afname van ten minste tien pakketten.

Naast de basis vrije-keuze-pakketten kunnen wij ook geheel naar uw wens 
een eindejaarspakket voor u samenstellen. Hiermee schenkt u een origineel 
en uniek pakket: het custom-made-pakket. Dit is hét pakket om medewer-
kers en relaties echt persoonlijk te bedanken voor hun inspanningen en 
samenwerking van het afgelopen jaar. U bepaalt het budget en wat u in het 
pakket wenst. Aan de hand hiervan maken wij diverse voorstellen en kunt 
u uw keuze maken. Vanaf een minimale afname van tien pakketten stellen 
wij graag een custom-made-pakket voor u samen.

Wilt u een wijziging maken op een bestaand eindejaarspakket? Is de prijs 
te hoog of mag het juist iets meer zijn? De keuze is aan u! U kunt aange-
ven wat u wilt vervangen of toevoegen. Wij gaan dan, na overleg met u, op 
zoek naar de beste invulling van uw wensen om zo een mooi en verrassend 
mogelijk pakket samen te stellen. Bij een afname van vijf dezelfde einde-
jaarspakketten is deze manier van variëren mogelijk.

Wij hebben een aantal producten in ons assortiment die tegen een kleine 
meerprijs bedrukt kunnen worden met uw bedrijfsnaam of -logo. Denkt u 
hierbij bijvoorbeeld aan het bedrukken van de Bongo cadeaubon of het 
Bladcadeau. Ook het bedrukken van dozen is mogelijk. Vraagt u vrijblijvend 
naar de mogelijkheden.

Voor alle mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen. 
Bel: 0475-520701 of 06-23514274. Of mail: info@verrassingspakketje.nl.

Wij zijn u graag van dienst.

IDEE! laat door ons deze usb stick vullen met 
leuke bedrijfsinfo of  maak er een “smoelenboek” 
van. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

leverbaar vanaf € 5,50 ex btw en € 6,54 in btw

eindejaars magazine | vrije keuze pakketten
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Links:
De Fridge Karaf van Eva Solo heeft de herkenbare vorm 
van een melkfles en heeft een zogenaamde flip-top deksel. 
Deze opent automatisch als de drank er tegen aan geschon-
ken wordt, en sluit daarna de karaf weer af. De mond is 
breed genoeg zodat u schijfjes citroen en ijsklontjes kunt 
toevoegen. De karaf kan voor zowel koude als warme 
dranken gebruikt worden. De karaf is hittebestendig tot 
130 graden en is vaatwasmachinebestendig. 

Midden:
Ervaar de originele koffiesmaak met deze Eva Solo Café 
Solo koffiemaker 1 liter met zwarte neopreen hoes om de 
koffie lang warm te houden.

Gebruiksaanwijzing voor deze koffiemaker Café Solo 1 liter:
1.  Schep vers grof gemalen koffie in de kan
2.  Voeg kokend water toe
3.  Roer met de bijgeleverde lepel de koffie en het water 

goed door
4.  Plaats het filter en het deksel op de kan en laat de 
 koffie 4 minuten trekken en klaar voor gebruik

Rechts:
Deze Eva Solo Teamaker van 1 liter maakt theezetten en 
theedrinken een prachtige ervaring. Losse thee in het filter, 
water in de karaf gieten en de teamaker afsluiten met de 
drupvrije dop. De zwarte hoes houdt de thee op temperatuur.

Prijs: ex btw € 37,50 (in btw € 44,62)

Prijs: ex btw € 48,50 (in btw € 57,71)

Prijs: ex btw € 48,50 (in btw € 57,71)

Digitale Post Its!
Met de introductie van de Play 
kunnen de traditionele gele Post 
It-memo’s het museum in. Een 
memorecorder voor video bood-
schappen met een  videocamera 
van hoge kwaliteit. Het formaat 
is handzaam, met een scherm 
van 6 cm. Om de Play op een 
opvallende plaats achter te 
laten, is de achterkant voor-
zien van een magneet. De 

recorder kan een boodschap 
van maximaal drie minuten opslaan. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren. 

Prijs: ex btw € 44,50 (in btw € 52,95)

MR & MR’S:
Mr & Mrs Fragrance,  parfums die uw woonomgeving doen 
opfleuren. Met de grote verscheidenheid aan kleuren en 
geuren bent u optimaal in staat om te kunnen genieten 
van deze prachtige lijn van dit typisch Italiaanse merk 
ontworpen door de Italiaanse designer Luca Trazzi. 
Mr & Mrs Fragrance past in ieder interieur.

4	Geglazuurd porselein met acryl dop en voering van 
 polipropyleen
4	14,5 x 12 x 11,85 cm
4	Inclusief: 7 rattan sticks
4	Inhoud 300 ml

Mini speaki:
Deze Mini Speaki van Doma  heeft een geweldige en krachtige 
geluidskwaliteit voor het afspelen van je muziek en mp3’s. 
Je sluit deze kleine speaker direct aan via het meegeleverde 

kabeltje (3,5mm plug) aan elke MP3-speler, gsm, smartphone, 
iPod, iPad, iPhone, macbook, tablet, laptop en computer. 

In de verpakking zit ook nog een extra sleutelhanger-
koordje zodat je hem overal kan aanhangen. 

Prijs: ex btw € 17,50 (in btw € 20,82)

Prijs: ex btw € 17,50 (in btw € 20,82)
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Prijs: ex btw € 9.95
(in btw € 11,00)

Prijs: ex btw € 12,50 
(in btw € 14,13)

Prijs: ex btw € 16,95
(in btw € 19,33)

Stolp Ø17 cm H 24 
cm gevuld met 600 
gram kerstkransjes  

Prijs: ex btw € 13,50
(in btw € 15,22)

Prijs: ex btw € 19,50
(in btw € 22,23)28

Prijs: ex btw € 3,70 
(in btw € 4,40)

Uw wijn leuk verpakt?  
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Prijs: ex btw € 15,50
(in btw € 17,64)

Prijs: ex btw € 11,75
(in btw € 13,28)

Prijs: ex btw € 9,50
(in btw € 10,94)

Prijs: ex btw € 2,00
(in btw € 2,15)

Groot cognac glas 
Ø 24 cm H 28 cm gevuld 

met 800 gram kerst 
assortiment snoep.

Uw wijn leuk verpakt?  

28

Prijs: ex btw € 3,70 
(in btw € 4,40)
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Bestellen
Om alle pakketten met zorg op de juiste datum 
en plaats te kunnen afleveren, verzoeken wij 
u uw bestellingen tijdig door te geven. Orders 
groter dan 500 stuks dienen voor 1 oktober in 
ons bezit te zijn. U kunt vrijblijvend een offerte 
aanvragen. 

Dit kan via het contactformulier op onze site of 
met een e-mail naar info@verrassingspakketje.nl. 

U kunt ook telefonisch contact met ons 
opnemen door te bellen naar 0475-520701 of 
06-23514274.

Indien u kiest voor een pakket uit ons vastge-
stelde assortiment ontvangt u binnen twee 
werkdagen de offerte en algemene voorwaarden 
van ons per e-mail. De offerte is twee weken 
geldig. Als u de offerte binnen deze twee weken 
ondertekent en retourneert zorgen wij ervoor 
dat uw medewerkers en/of relaties verrast 
worden aan het einde van het jaar. Deze onder-
tekende en geretourneerde offerte is tevens uw 
orderbevestiging.

In onze webshop www.verrassingspakketje.nl 
kunt u overigens ook alle pakketten rechtstreeks 
bestellen via onze winkelwagen. Ook kunt u via 
de site een bestelformulier downloaden. 
Na ontvangst van uw bestelformulier ontvangt 
u van ons een orderbevestiging per e-mail.

Betalen 
Na ontvangst van uw voor akkoord getekende 
offerte/orderbevestiging, ontvangt u van ons een 
digitale factuur per e-mail. Betalingen dienen 
binnen de gestelde termijn bijgeschreven te zijn 
op het rekeningnummer van Verrassingspakketje.
NL. Indien het factuurbedrag niet vóór de ge-
stelde datum is bijgeschreven, dient u rekening 
te houden met vertraging van de levering van 
uw bestelling.Bestelt u via onze site dan kunt u 
makkelijk en veilig betalen via Ideal of PayPal.

Prijzen 
Alle vermelde prijzen (onder voorbehoud van 
prijswijzigingen) zijn exclusief transportkosten.

Verpakken
Standaard worden onze pakketten geleverd in 
een kerstdoos (tenzij anders vermeld). Wij bieden 
u echter de mogelijkheid uw eindejaarspakket-
ten op originele wijze te laten verpakken. Vraag 
vrijblijvend naar ons verrassend advies.

Bezorgen
Bezorgen is maatwerk. Uw eindejaarspakketten 
worden op de met u afgesproken werkdag tus-
sen 8:00 – 18:00 uur bezorgd door onze profes-
sionele transporteurs. Alle pakketten worden, 
tenzij anders overeengekomen, geleverd op de 
begane grond. Graag worden wij tijdig door u 
geïnformeerd over bijzondere omstandigheden 
die vooraf bij onze transporteur bekend dienen 
te zijn, bijvoorbeeld wanneer het afleveradres 
niet met groot transport te bereiken is. 
Door uw medewerking en begrip kunnen wij 
tijdige bezorging garanderen. Het is ook mogelijk 
om uw pakketten op het privé adres van uw 
medewerkers of relaties te laten bezorgen. 
De eventuele bezorgkosten daarvoor staan 
vermeld in uw offerte.

Transportkosten
Transportkosten worden per order geoffreerd.
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Uitgave van:

Verrassingspakketje.NL
Roodververij 34
6041 RE Roermond
info@verrassingspakketje.nl
www.verrassingspakketje.nl

T  0475 - 520701
M  06 - 23514274

KVK  50030930
BTW  160516195B02

Teksten
Brigitte Kessels 
Educatieve projecten
www.educatieve-projecten.nl

Vormgeving

www.studiocestbien.nl

Prijzen en inhoud zijn onder voorbehoud 

van druk- en typefouten.



Wij wensen u fijne feestdagen 
en een verrassend 2013!


