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Kerst een gevoel van warmte en samen zijn.
Een tijd als nu waarin we elkaar extra nodig hebben om elkaar te helpen en te steunen.
Dit is het moment om uw werknemer, werkgever, collega, buur, vriend of familielid eens te 
verrassen of te complimenteren met een mooi en warm geschenk.

Zoals u ziet hebben we de catalogus in een ander jasje gestoken. We zaten weer vol nieuwe 
ideeën en hebben ons bij vele leveranciers en beurzen laten inspireren.
We zijn op zoek gegaan voor u naar de meest exclusieve, stijlvolle, tradionele en vooral ori-
ginele producten.

Laat u alvast door deze catalogus in de warme en gezellige sferen van kerst brengen. Breng 
eens een bezoek aan onze showroom, waar u vanaf 15 pakketten geheel uw eigen pakket 
kunt samenstellen, naar uw eigen wensen. Uiteraard zijn de pakketten in deze catalogus ook 
allemaal verkrijgbaar.

Wij wensen u alvast fi jne dagen!

Gerrit & Gerda en Tineke.

Even voorstellen.
Ik ben Tineke Hovestadt en werk nu voor het 8e jaar bij de kerstpak-
ketten-professionals op de werkvloer tussen uw pakketten. 
Al 3 jaar op rij ging het pakket na mijn controle onderweg naar u.
Vanaf dit jaar gaat u mij ook tegenkomen in de showroom bij 
de verkoop.
Door de toenemende drukte zijn er meer handen nodig om alles 
netjes en op tijd te laten verlopen. Ik ga mijn uiterste best doen 
om dat zo goed mogelijk mee te doen naar uw wensen.
Ik wens u alvast fijne dagen en wie weet zien we elkaar snel!
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Mango serveerplank, servetten, salsadip, 
snack selection, salty biscuits, pretzel sticks, 
toast, wafelbolletjes, kaasdip & saus, 
nacho chips, dip duo, tapas trio plank, 
grissinetti, pils bier, blond bier, witbier, 
bierworstjes, reypenaer proeverij.

18 art. feestelijk verpakt in bijpassende doos 19 art. feestelijk verpakt in toolcase 

O P T I O N E E L Pakket  1

1 - Tasting RoomTasting Room
5445

excl. 
BTW

REYPENAER PROEFBOEK 
€ 32,45

2 - Candy Toolbag



Papieren boom, Hertog Jan Grand Prestige, 
dip roasted tomato, Steenbergen pilsener, 

led bubbel light ketting, pindamix rozijnen, 
zweedse broodjes, Hertog Jan tripel, Hertog Jan 
karakter, ribbelchips, dropmix, kaaspuntjes, salty 

crackers, partymix zoutjes, winegums, borrelcerve-
laatjes, sparkling water, Grissinetti, klus chocolade.

18 art. feestelijk verpakt in bijpassende doos 19 art. feestelijk verpakt in toolcase 

O P T I O N E E LPakket  2

1 - Tasting Room
6495

excl. 
BTW

PROEVERIJ PLANK 
MET 4 GLAZEN 
€ 18,75

PROEVERIJ PLANK 
MET 4 GLAZEN 
€ 18,75

2 - Candy Toolbag



Appel vlierbessensap, dip’n spread, 
mini muffins, pasta penne, pastasaus, 
tuinkaars, Rotterdammertjes, toast, 
karamelrepen, kaaspuntjes, 
gezouten mini biscuits, 
noten rozijnenmix, gingerbread.

13 art. feestelijk verpakt in picknick rugtas 23 art. feestelijk verpakt in vuurkorf

O P T I O N E E L Pakket  3

3 - Have a Picnic
5750

excl. 
BTW

PICKNICK KLEED 
€ 10,49

4 - Winter Lodge

O P T I O N E E L Pakket  3Pakket  3Pakket

Have a Picnic



Handwarmer, knijper-set “Deer Brown“, servetten, 
keramische mok wit, keramische mok blauw, decotak-

ken, thee selectie, bonbons, kaneelkrakelingen, slag-
room, chocodrank, kaneeltwist mallows, cream fudge, 

ribbelchips, kaasdip & saus, honey roasted peanuts, 
popcorn, borrelworst, knakworsten, wafelbolletjes, 
Kaiserschmarrn mix, stoofpotkruiden, soeppakket.

13 art. feestelijk verpakt in picknick rugtas 23 art. feestelijk verpakt in vuurkorf

O P T I O N E E LPakket  4

3 - Have a Picnic
7450

excl. 
BTW

KEUZE UIT 3 HANGERS;
- SKISTOEL, - LAARZEN, 
- KABELBAAN

€ 4,99 P.ST.
- KABELBAAN

€ 4,99 P.ST.

4 - Winter Lodge



Thee selectie, appelcake, bonbons, 
donut cookies, coffee to go-beker, slagroom, 
kaneeltwist mallows, dropfudge, ribbelchips, 
kaaspuntjes, sparkling water, 
honey roasted peanuts, toast, focaccette, 
wafelbolletjes, stompkaars S groen, 
stompkaars M amber.

17 art. feestelijk verpakt in olijfgroene schaal 14 art. feestelijk verpakt in duffl etas

O P T I O N E E L Pakket  5

5 - Today Nature 6 - Fitness TimeToday Nature
5750

excl. 
BTW

TED SPARKS DIFFUSER 
€ 22,45



Walra baddoek, fit kaartenspel, 
set van 2 reflecterende armbanden en broek clips, 

schenkfles, salade shaker, fitness set, fitness band, 
fles water, geitenkaas met rozemarijn, 
groene olijven, single-serve dressings, 
pinda’s, shower foam, body & Hair.

17 art. feestelijk verpakt in olijfgroene schaal 14 art. feestelijk verpakt in duffl etas

O P T I O N E E LPakket  6

5 - Today Nature 6 - Fitness Time
6750

excl. 
BTW

FITNESS MAT 
€ 10,99€ 10,99



Theelichthouder grijs, thee selectie, 
chocodrank, chocolates, slagroom, 
mallows, ribbelchips, sparkling apple, 
dip-duo pestodip en aioli, grissinetti olijfolie, 
vetplant in vierkant potje, theelichthouder bruin.

12 art. feestelijk verpakt op tafeltje 'dienblad' 15 art. feestelijk verpakt in leuke opbergzak

O P T I O N E E L Pakket  7

7 - Cosy and Warm 8 - Baking FunCosy and Warm
4795

excl. 
BTW

DECO HERT 
€ 8,99



Siliconen bakvorm, koekjes mallen, 
deegroller, mok lichtbruin, mok donkerbruin, 

thee, muffins, kaneelkoekjes, thee wafels, 
chocomelk, slagroom, biscuit taartmix, 
chocolade thins, decoratie set, fondant.

12 art. feestelijk verpakt op tafeltje 'dienblad' 15 art. feestelijk verpakt in leuke opbergzak

O P T I O N E E LPakket  8

7 - Cosy and Warm 8 - Baking FunBaking Fun
4795

excl. 
BTW

2 THEELICHTHOUDERS 
‘COPPER’
€ 7,69 & € 4,99

2 THEELICHTHOUDERS 
‘COPPER’
€ 7,69 & € 4,99



Cocktail glas op voet, partystick, ijsblokjes vorm, 
krijtbord cocktailprikkers, Ilmio Hugo, 
Ilmio Prosecco, ijsblokjes assortie 5 stuks, 
borrelmix, zontomaat bieslook kaas, 
Mocktail old passion, Mocktail Pino, 
pineapple deco schaaltje, bal spel, Flugel, 
hamamtowel.

15 art. feestelijk verpakt in drankkoeler zink 11 art. feestelijk verpakt op dienblad

O P T I O N E E L Pakket  9

10 - Fire & Grill
6750

excl. 
BTW

BORDJE COCKTAILBAR

€ 7,19

9- Tropical Surprise



Plakjes augurk, 2 bier Feuillien, 
houten spiesjes, kaas zwarte peper, 

bierworstjes, brie, knoflooksaus, 
BBQ saus, olijfolie, pinda’s.

15 art. feestelijk verpakt in drankkoeler zink 11 art. feestelijk verpakt op dienblad

O P T I O N E E LPakket  10

10 - Fire & GrillFire & Grill
3750

excl. 
BTW

9- Tropical Surprise

BBQ ZWART

€ 23,99



5 art. feestelijk verpakt in beautycase 18 art. feestelijk verpakt in opbergbox betonlook

O P T I O N E E L Pakket  11a Pakket  11b

11 - Nice wash for
 him and her him and her
2499

excl. 
BTW

PLAID GRIJS

€ 22,45

WALRA baddoek 
petrol, theelichthouder 
blauw, beautycase 
grijs, douche reissetje 
4x35ml., 
slippers zwart, 
douchegel.

WALRA baddoek 
taupe, theelichthouder 
bruin, beautycase 
panter, douche reissetje, 
slippers wit, 
douchegel.

(a & b)

 him and hera

2499
excl. 
BTW

b

12 - After Washing



4 onderzetters, foto props, tafel confetti, 
mikado spel, party poppers, slinger goud, 

servetten, Prosecco Treviso, Rose Prosecco, 
cappucino, 2 theesmaken, milky cream bonbons, 

puntje cream fudge, dropmix, popcorn zout, 
ribbelchips, salty crackers, sparkling druivensap.

5 art. feestelijk verpakt in beautycase 18 art. feestelijk verpakt in opbergbox betonlook

O P T I O N E E LPakket  12

11 - Nice wash for
 him and her

4750
excl. 
BTW

HOME LETTERBORD  
€ 10,35
HOME LETTERBORD  
€ 10,35

O P T I O N E E LPakket  12Pakket  12Pakket

47

12 - After Washing



Wasabi kaas, pastakruiden, balsamico, 
olijven, bruschetta zongedroogde tomaten, 
Pesto Genovese, Focaccette rozemarijn, 
Sliced Serrano, Grissini Torinesi, 
tagliatelle pasta, tomatensaus, spaghetti.

Schaaltje zwart, 2 wijnglazen, augurken en uitjes, 
servetten, Les Bertholets Chardonnay, Les Bertholets Reserve, 

soepstengels, cashewnoten, piccalilly, kokosdip sambal, 
Surinaamse satésaus en dip, peperkorrelmix koriander, 

Katjang Pedis, kaars grijs 15,5cm., tomatensoep, bakbroodmix 
meergranen, pannenkoekenmix, ovenbrie, truffel mayonaise, 

olijfolie, tapas snackbox, hamburgers, 
serranoham, bakplaat bamboe.

12 art. feestelijk verpakt in multifunctionele hapjespan XL

O P T I O N E E L Pakket  13

13 - Pasta Party
4699

excl. 
BTW

BLAD GROEN 
37CM 

€ 12,59

                    BLAD 
GROEN 

29,5CM 

€ 9,75



Schaaltje zwart, 2 wijnglazen, augurken en uitjes, 
servetten, Les Bertholets Chardonnay, Les Bertholets Reserve, 

soepstengels, cashewnoten, piccalilly, kokosdip sambal, 
Surinaamse satésaus en dip, peperkorrelmix koriander, 

Katjang Pedis, kaars grijs 15,5cm., tomatensoep, bakbroodmix 
meergranen, pannenkoekenmix, ovenbrie, truffel mayonaise, 

olijfolie, tapas snackbox, hamburgers, 
serranoham, bakplaat bamboe.

12 art. feestelijk verpakt in multifunctionele hapjespan XL 24 art. feestelijk verpakt in geschenkdoos

O P T I O N E E LPakket  14

13 - Pasta Party
9750

excl. 
BTW

9750

14- Around the 
 baking tray

KANDELAAR GOUD 
39,5CM HOOG 

€ 14,39



Glitterbol LED slinger goud, 
Sparkling Grape 0,0% alc., 
chocoladeblok, chips paprika, 
kaaspuntjes, mini pretzels, 
salmiak dropstaafjes.

7 art. feestelijk verpakt in doos 7 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E L Pakket  15

15 - Sparkling Gold 16 - Splendid BeerSparkling Gold
2499

excl. 
BTW

HOUTEN TOREN SPEL 
€ 3,69



Party popper blauw, 
bierbox + breekijzer Hertog Jan + glas, 

mini bouchées, kip ragout, fudge speculaas, 
kip knakworst, eau de toilette sigaar.

7 art. feestelijk verpakt in doos 7 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E LPakket  16

16 - Splendid BeerSplendid Beer
3250

excl. 
BTW

BIERVILTJES 
€ 3,60



Mok bruin, mok beige, slagroom, 
Café Royal likeur 100 ml., appelcake, 
bananenbrood, haverkoekjes, 
verse winterthee, chocodrank, toffee cookies, 
meringue kransjes, kaneel mallows, 
spel omschrijven en raden, 
milky cream bonbons, bakkerskoek met kandij.

15 art. feestelijk verpakt op dienblad met onderstel 14 art. feestelijk verpakt in trolley

O P T I O N E E L Pakket  17

17 - Coffee and MoreCoffee and More
5950

excl. 
BTW

“3 MUURCIRKELS”
20 CM € 4,85 P. ST.

                       30 CM € 6,75 P. ST.

18 - Trip to Italy



Servetten zwart/goud, luxe trolley goud, 
Les Bertholet Chardonnay, Les Bertholet Reserve, 

ster ‘Pearl’ 6cm, ster ‘Pearl’ 8,3cm., 
tomatensaus, olijven, bierworstjes, 

Carbonara pastasaus, luxe stokbrood, 
pizza bodems, tagliatelle pasta, tapas trio plank, 

duo-dip pesto en aioli.

15 art. feestelijk verpakt op dienblad met onderstel 14 art. feestelijk verpakt in trolley

O P T I O N E E LPakket  18

17 - Coffee and More
8750

excl. 
BTW

MAAK JE EIGEN 
WIJN SPECIAAL 
€ 13,99

18 - Trip to Italy



Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
schaaltje rosé, fuet walnoot, fuet naturel, 
cocktailprikkers ster, Tai-chi-mix in koker, 
suikerpinda’s in koker, kaas zontomaat bieslook, 
kaas mosterd dille, borrelworst, snack selection, 
allioli, tomatentapenade, groene ontpitte olijven, 
Grissinetti rozemarijn, chocopinda’s, zoute pinda’s.

19 art. feestelijk verpakt op borrelplank XL 14 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E L Pakket  19

19 - Bubbling
6950

excl. 
BTW

SET WIJNGLAZEN 
2-DELIG 
€ 5,95

20 - Luxury Truffl e



Truffeltapenade, olijfolie zwarte truffel, 
grissini met truffel, vijgen amandelbrood, 

fuet truffel, schaal luxury hout, Merlot, Chardon-
nay, breaddipper knoflook basilicum, 

chips met truffel, truffelkaas, tapas salami, 
Grissinetti rozemarijn, truffel mayonaise.

19 art. feestelijk verpakt op borrelplank XL 14 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E LPakket  20

19 - Bubbling
6799

excl. 
BTW

GRAN NATURALE HAM 
1,3KG 
€ 25,50

GRAN NATURALE HAM 
1,3KG 
€ 25,50

20 - Luxury Truffl e



Rode wijn, fruitcocktail, Goudkuipje, Mentos cola, 
pasta saus met basilicum, slagroom, ontbijtkoek, 
chocodrank, blikje cola, tomatensoep, ribbelchips, 
X-mas mini chocolade, pretzels mix, fusilli pasta, kaas-
puntjes, thee 2 smaken, serrano snacks, pasteitjes rond, 
kip cocktailworstjes, beschuit, autodrop, dipstick rozema-
rijn, toast, kip ragout, servetten rood, Crafty Beer rood, 
Christmas Beer, kerstkransjes, popmallows.

13 art. feestelijk verpakt in doos 22 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E L Pakket  21

21 - Buy Food
4995

excl. 
BTW

BIER BRASSERIE 
D’ACCHOUFFE 

€ 13,15

22 - Sweet & Salty



Cake met banketbakkersroom, kaneelkoekjes, 
tomatensoep, thee 2 smaken, 

puntje cream fudge, cappuccino, ontbijtkoek, spar-
kling apple, kip cocktailworstjes, partymix zoutjes, 

chocomelk, slagroom, toast, pannenkoekenmix, 
chocoladereep, crispy bonbons, chips zeezout, 

kaaspuntjes, hummus, pinda’s gezouten, 
mini pretzels, servetten blauw.

13 art. feestelijk verpakt in doos 22 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E L

21 - Buy Food
3999

excl. 
BTW

Pakket  22

22 - Sweet & Salty

ETAGÉRE DRIELAAGS 
€ 13,99



Gereedschapskist zwart, Cinnamon mint, 
melkchocolade, pepermunt in koffertje, 
dropfudge, bier, ribbelchips, kaaspuntjes, 
duo dipsauzen kerrie & tuinkruiden, toast naturel, 
borrelworst, salty crackers XL, 
pretzels 3 smaken, kaasbollen, bier zwart, 
bier brons, tomatensoep.

16 art. feestelijk verpakt in gereedschapskist 15 art. feestelijk verpakt in bierkrat

O P T I O N E E L Pakket  23

23 - Craftm anship 24 - Old Barrel
5450

excl. 
BTW

GIFTSET EMMER PARFUM 
€ 27,95



Dropwafels, bier Dubbel, bier Tripel, 
dip-duo pesto/aioli, sliced serrano, snack selection, 

toast naturel, ribbelchips gezouten, 
pretzel sticks 4 smaken, salty biscuits, 

mosterdsoep in fles, Picos Andaluz, 
kaas oud & mosterd dille, 

beker 32cl. ‘silver’, beker 25cl. ‘silver’.

16 art. feestelijk verpakt in gereedschapskist 15 art. feestelijk verpakt in bierkrat

O P T I O N E E LPakket  24

23 - Craftm anship 24 - Old Barrel
6099

excl. 
BTW

BLOEMVAT ‘SILVER’ 
€ 27,95



Bier Grand Prestige, 
Strolghino di Culatello, cup honey & salt, 
cup cranberry mix, kaas VSOP duo.

5 art. feestelijk verpakt in doos 10 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E L Pakket  25

25 - Make good 
                   m em ories 26 - Work @ hom e
                  

3895
excl. 
BTW

WINDLICHT 
€ 18,95



Theelichthouder roest, pepermunt, 
milky cream bonbons, puntje cream fudge, 

meringue citroen, barritas pipas, 
ribbelchips paprika, sparkling water, 

honey roasted peanuts, 3-smaken thee.

5 art. feestelijk verpakt in doos 10 art. feestelijk verpakt in doos

O P T I O N E E LPakket  26

25 - Make good 
                   m em ories 26 - Work @ hom e

2550
excl. 
BTW

LAPTOPTAFEL 
€ 22,75



Sauvignon Blanc, Malbec, 
huisje glas met LED blauw, 
kaaspuntjes, borrelworst.

5 art. feestelijk verpakt op bord ovaal, plat 7 art. feestelijk verpakt op pallet tray

O P T I O N E E L Pakket  27

27 - Hom ely winesHom ely wines
2150

excl. 
BTW

DESSERTBORDJE 
€ 6,65

                    KOMMETJE 
€ 7,25



Boerken bier, Boerinneken bier, 
mueslirepen, pepermunt in koffertje, 
dropmix, kaaspuntjes, salty crackers.

5 art. feestelijk verpakt op bord ovaal, plat 7 art. feestelijk verpakt op pallet tray

O P T I O N E E LPakket  28

27 - Homely wines
1950

excl. 
BTW

28 - Outside in 
Nature28- Nature

PAPEGAAI 
€ 13,75



Dip dadel balsamico, dip mosterd dille, likeur glas, 
amarettolikeur, 
amandel kersenlikeur, 
cappuccinolikeur, 
kaas VsOp.

 

7 art. op ‘trunc’ plank 

proeverij chocolade, 
kopke port ruby, port glas, 
kaas trio.
 

4 art. verpakt op leuke schorsplank 
(essenhout) 

terre ducali book met strolghino salami 
en lambrusco wine.
 

RELATIEGESCHENK  2

RELATIEGESCHENK  4

RELATIEGESCHENK  6

RELATIEGESCHENK  1

RELATIEGESCHENK  3

RELATIEGESCHENK  5

 excl. Btw
 € 64,99

 excl. Btw
 € 54,45

 excl. Btw
 € 35,95

 excl. Btw
 € 31,45

 excl. Btw
 € 15,75

 excl. Btw
 € 26,99

★  Relatiegeschenken Relatiegeschenken  ★
Geschenkkist Millstone met 2 glazen.

Monte Velho tinto magnum in giftbox.

prosecco treviso met 2 glazen in een giftbox.terre ducali book met strolghino salami 
en lambrusco wine.

excl. Btw
€ 35,95

prosecco treviso met 2 glazen in een giftbox.

excl. Btw

en lambrusco wine.en lambrusco wine.



Fuet naturel, 4 whiskyglazen en bottle, hot rice 
mix, aria mix, whisky koelstenen in een doosje, 
kaas VsOp, Millstone peated pedro ximenez, 
Millstone Oloroso sherry.
 

8 art. op serveerplank  

RELATIEGESCHENK  7 RELATIEGESCHENK  8

RELATIEGESCHENK  9 RELATIEGESCHENK  10

 excl. Btw
 € 31,45

 excl. Btw
 € 15,75

 excl. Btw
 € 26,99

★  Relatiegeschenken Relatiegeschenken  ★

 excl. Btw
 € 87,50

 excl. Btw
 € 26,95

 excl. Btw
 € 27,95

 excl. Btw
 € 37,95

Geschenkset aftershave for men.

2-vaks kist del salento wijn.

Bio pizzolate rosato, 
2 parfum Champagne Gold.

3 art. op presentatiebord

10
excl. Btw

€ 37,95

2 parfum Champagne Gold.

3 art. op presentatiebord
excl. Btw

Geschenkset aftershave for men.

Fuet naturel, 4 whiskyglazen en bottle, hot rice 
mix, aria mix, whisky koelstenen in een doosje, 
kaas VsOp, Millstone peated pedro ximenez, 
Millstone Oloroso sherry.

8 art. op serveerplank  
excl. Btw

€ 87,50



www.kerstpakketten-professionals.nl



M Gerrit: 06-53994439
M Gerda: 06-83523216
M Tineke: 06-43825105
E verkoop@kerstpakketten-professionals.nl
I www.kerstpakketten-professionals.nlSijlweg 8a, 4251 NS  Werkendam.

www.kerstpakketten-professionals.nl Alle prijzen zijn excl. BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. Wij behouden ons het recht voor om, wanneer een artikel uitverkocht is, 
een gelijkwaardig artikel mee te verpakken. I.v.m. de vele prijsverhogingen, zijn de prijzen dit jaar onder voorbehoud.

Ontwerp en vormgeving: Van Wijk DTP  ★  Fotografie: Shirley Visser photography, Marieke Maas fotografie.



Zelf pakket samenstellen vanaf 15 pakketten.

GRATIS meeverpakken; agenda’s, kaarten en kalenders indien voor 14 november in ons bezit.

Betaling vooruit, uiterlijk 2 werkdagen voor levering.

Vanaf € 1.000,- excl. BTW leveren wij uw bestelling franco aan huis in Nederland, op 1 adres.

Alleen op afspraak om zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Ook ‘s avonds.

Op zondag gesloten.

www.kerstpakketten-professionals.nl


