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V1•All in Green

V2•Big Black

•  flaCon winnie the poe bellenblaas•  spaanse witte wijn marques Di CarrasCa VerDejo/sauVignon blanC, 75 Cl•  twee flesjes mineraalwater met muntsmaak
• Drie pakjes appelsap
• lay’s Chips bolognese
• mini soepstengels met rozemarijn•  twee wasa Cream CraCkers Cheese & ChiVes
• twee Cupjes rinse appelstroop
• VerkaDe Volkoren besChuit
•  twee Cupjes fair traDe original hazelnootpasta
• Champignon soep
• yum yum bami groentensoep
• thee
• Volkoren bisCuits
• tablet pure ChoColaDe met munt• zoute popCorn
• winter mallows
• harlekijntjes zaChte salmiak Drop•  Verpakt in bijpassenDe 

kerstgesChenkDoos

•  zes Drinkglazen in een 
set Verpakking

•  zuiD-afrikaanse roDe wijn 
sterreDal reD western Cape, 
75 Cl

• fruitwater munt-appel
• Chips seasalt
• Cheese balls
• borrelnoten
•  twee zakjes anDaluz Dipstokjes

•  brusChetta mix met paprika & 
tomaat

• jos poell party ronDjes
• twee Cupjes arDenner paté
• tagliatelle eierpasta
• tomatensaus met olijVen
• zwarte olijVen
• fair traDe thee
• twee honeyspoons
• twee suikerwafels
• melkChoColaDe pastilles
• kaneelstengels
•  twee singles peperkoek met 

ChoColaDestukjes
• zoete popCorn
•  Verpakt in bijpassenDe 

kerstgesChenkDoos

INHOUD

INHOUD

25 arti kelen

31 arti kelen
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V3•Shiny Silver

V4•Lekker Rood

•  glazen 4-Vaks 
serVeersChaal 26 x 26 Cm

•  spaanse roDe wijn nueVo 

alegria tinto, 75 Cl

•  twee flesjes mineraalwater 

met frambozensmaak

•  sun D’or frambozen 

limonaDesiroop

• salteD stiCks long

• Chips gezouten

• party snaCks
• tomato breaD
• Crisps peppermix

• brosse brooDjes

•  twee potjes bonne maman 

bosbessenjam
• pure hagelslag

•  twee sneetjes peijnenburg 

ontbijtkoek
• tomatensoep
• soepstengels
•  mix Voor pizzaboDem en 

Ciabatta
• heinz tomaten frito

• zeezout grof
• pastasChelpjes

• tomatenblokjes

• grozette kaaspoeDer

• mix Voor pannenkoeken

• bosVruChten thee

• twee suikerwafels

• maria bisCuits

• tablet pure ChoColaDe

• kitkat popChoC

•  sneeuwman- of kerst-

manDoosje CanDy Canes

• sneeuwVlok mallows

•  harlekijntjes zaChte  

zoete Drop
• kauwgom ballen

•  Verpakt in een  
sfeerVolle  
gesChenkDoos

• rVs spaghettilepel
•  spaanse roDe wijn nueVo alegria tinto, 75 Cl
•  twee flesjes DommelsCh bier•  twee flesjes mineraalwater ClassiC rooD• Chips zout

• salsa Dip
• rijstzoutjes
• jos poell kaas bisCuits• italiaanse flatbreaD
• arDenner paté
• soepstengels olio D’oliVia• tomatensoep
• pasta penne rigate
• gepelDe tomaten
• mix Voor pannenkoeken• bosVruChten thee
•  lonka nougat pinDa en ChoColaDe• twee suikerwafels
• sneeuwsterren koek
• ChoColaDe truffels
• zoute popCorn
•  twee singles peperkoek met ChoColaDestukjes
• twee repen nestlé kitkat• metertje Drop
• bling bling snoepstok• sneeuwVlok mallows
•  Verpakt in een sfeerVolle kerstgesChenkDoos

INHOUD

INHOUD

31 arti kelen

32 arti kelen

36 arti kelen
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TIJDIG BESTELLEN:
Wilt u zeker zijn van een uitgebreide keuze en beschikbaarheid, plaats dan uw bestelling zo spoedig mogelijk.
Wij kunnen uw keuze dan direct vastleggen. Leveranties geschieden zolang de voorraad strekt.

ZEKERE LEVERING:
Landelijke transporteurs verzorgen de uitlevering van de pakketten. Houdt u er rekening mee dat door weers-, 
verkeers- en andere omstandigheden onvoorziene vertraging kan ontstaan.
Laat daarom de pakketten altijd een ruime periode voor de dag van uitreiking afleveren. De laatste jaren worden 
veel kerstpakketten in de 1e week van december uitgeleverd.

UITERSTE BESTELDATA:
- Voor levering voor 1 december is de laatste besteldatum 13 november 2017
- Voor levering voor 15 december is de laatste besteldatum 24 november 2017
De bestelling wordt door ons geaccepteerd als de orderbevestiging getekend retour is ontvangen.

EIGEN SAMENSTELLING:
Vanaf 60 pakketten leveren wij ook maatwerk pakketten die u zelf kunt samenstellen.
De laatste besteldatum van zelf samengestelde pakketten is 13 november 2017.

BEZORGING:
De vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Deze worden op basis van ordergrootte, afleversituatie, bijzondere 
wensen e.d. in overleg vastgesteld.

TRANSPORT- EN AFLEVERSERVICE:
Door uw medewerking wordt tijdige bezorging verzekerd. 
Bereikbaarheid met grote vrachtwagens vraagt vaak om voorinformatie. 
Voor de chauffeur is het essentieel te weten hoe en waar geparkeerd/gelost kan worden.
De chauffeur mag alleen afleveren op het opgegeven adres.
Wijzigingen in het afleveradres, afstapelen, intern transport/trap/lift etc. zijn vooraf bespreekbaar.
Laat dus alle bijzonderheden inzake uw afleversituatie weten!
Kosten door afwijking van de gemaakte afspraken kunnen worden doorbelast.

INDIVIDUELE VERZENDING AAN HUISADRESSEN:
U kunt pakketten rechtstreeks bij uw relaties of personeel laten bezorgen. Vaak gebeurt dit door de 
contractvervoerder in de regio naar uw keuze.  
Indien gewenst kunnen wij hierin tegen servicekosten voor adressering en tijdige aflevering bij uw eigen vervoerder 
zorgdragen.

PALLETHANDLING:
Aflevering vindt plaats op euroformaat pallets. Wij berekenen hiervoor geen statiegeld. 

VOORBEHOUD:
De vermelde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van drukfouten en eventuele toeslagen als gevolg van 
overheidsbesluiten, milieukosten en anderszins.
Wijzigingen in prijs of samenstelling als gevolg van bijv. tegenvallende oogst- en/of vangstresultaten zijn 
voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om in die gevallen de artikelen door gelijkwaardige te vervangen.

BETALING:
Leveranties geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend tegen betaling uiterlijk op de laatste 
dag voor de dag van aflevering. Na ontvangst van uw opdracht ontvangt u daarom zo spoedig mogelijk onze 
opdrachtbevestiging en factuur. U bent dan in de gelegenheid dit tijdig in uw financiële administratie te verwerken. 
Stagnatie in betaling en daardoor te late aflevering van uw opdrachten kan zo worden voorkomen.

LEVERINGSVOORWAARDEN:
Daar waar bovenstaande voorwaarden niet in voorzien, zijn op alle leveranties onze gebruikelijke  
Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig  
door opdrachtgever zijn betaald.

© Tekst en Beeld vallen onder de copyright regeling. Gehele of gedeeltelijke overname hiervan is zonder  
schriftelijke toestemming verboden. Overtreding is strafbaar volgens Nederlands Recht.

Bij alle bedrijfsprocessen volgen wij de richtlijnen van een ISO 9001 based quality management system.

V5•Winter Blue

56 arti kelen
• leD treklamp, ass.kleur
•  spaanse roDe wijn Castillo san simon Cabernet sauVignon, 75 Cl
• twee flesjes baVaria pils
• taksi tropisCh fruitsap
•  twee flesjes mineraalwater naturel
•  twee flesje Vitamine water limoen-lyChee• uienbrooD
•  twee zakjes Dorito’s bits sweet paprika• lay’s stiCks paprika
• CraCkers mix
• CoCktailworstjes
• heinz mosterD
• twee zakjes anDaluz Dipstokjes
•  zaanse gin mayo, gemaakt Van zaanse  mayo en bobby’s gin
•  VouCher Voor een gratis glas gin toniC  bij elk hoofDgereCht bij mossel & gin fooD bar amsterDam
• afbak Duo baguettes
•  DuyVis mix kruiDenboter proVençaal
• jos poell party ronDjes
•  twee Cupjes brusselse roompaté
•  twee zakjes asian golD instant 

nooDles met beef
• ankara krul maCaroni
• tomatenblokjes
• zeezout
• mix Voor pannenkoeken
• Van gilse poeDersuiker
•  twee potjes hero extra  

aarDbeienjam
• bosVruChten thee
• theebisCuits
•  ouD hollanDsChe  

koffiewafels
•  twee singles Daelmans  

mini stroopwafels
•  twee singles ChoCo  

prinCe
• tablet melkChoColaDe
• koekreep
• zoute popCorn
•  harlekijntjes zaChte  

zoute Drop
• zes milkyway bars
•  willis engelse  

winegums
•  twee repen nestlé  

CrunCh
• snow mallows
•  Verpakt in een  

bijpassenDe gesChenkDoos

INHOUD

Reuze handige 
treklamp


