Gratis op de zaak bezorgd
Gekoeld thuisbezorgd
Houdbaar én dagvers
100+ unieke kerstpakketten

Het maatschappelijk verantwoorde
kerstpakket op maat
Thuis of op de zaak bezorgd!
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Bestel jouw maatschappelijk
verantwoorde kerstpakkett op:

EEN GREEP UIT ONZE

100+ unieke kerstpakketten
EERLIJK ETEN

Portobelloburger
Een heerlijke veganistische burger. Met portobello,
walnoten en knoflook. Bij dit pakket zit ook het kookboek
waarin dit gerecht beschreven staat.
Een gerecht voor 4 personen.

€ 43,82 excl. btw

GEZOND

TAPAS

BORREL

Gezond Premium

Tapas Premium

Borrel Deluxe

€ 33,68 excl. btw

€ 48,17 excl. btw

€ 61,43 excl. btw

Zelf samenstellen

Bij afname van minimaal 10 kerstpakketten heeft u de mogelijkheid
om uw pakket volledig zelf samen te stellen (minimum van € 25
per pakket). U heeft keuze uit maar liefst 200 artikelen.

Keuze uit maar liefst 200 artikelen

HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE KERSTPAKKET

Steun een goed doel met uw kerstpakket

Per besteld No Waste
pakket doneren
wij € 15,- aan de
Voedselbanken.
In samenwerking met de Voedselbanken kunnen we echt het verschil
maken. Armoede ondersteunen in de kerstperiode is toch wel de ultieme
kerstgedachte. De afgelopen jaren hebben we al meerde acties opgezet
met de Voedselbank(en) en als we ergens respect voor hebben gekregen is
het (los van de gezinnen die ze voeden) hoe professioneel deze organisatie
draait. Daar zou menig bedrijf een voorbeeld aan kunnen nemen.

Kerstpakketten thuis laten bezorgen
Vanwege de huidige richtlijnen van het RIVM zal de kerstborrel niet
hetzelfde zijn dit jaar. Veel medewerkers werken thuis of in een aangepaste
omgeving. Daarom biedt Kerstpaketten-Thuisbezorgd.nl ondernemers
de mogelijkheid om medewerkers te bedanken op gepaste afstand, door
bestelde kerstpakketten thuis te bezorgen. Desgewenst met een persoonlijke
handgeschreven boodschap van de werkgever op een kaart of in het
kookboek Eerlijk Eten. Er is naast het steunen van de Voedselbanken ook
de mogelijkheid om andere goede doelen te steunen, zoals de Stichting
Gezonde Kinderen of de EuroParcs Charity Foundation, die vakanties
mogelijk maakt voor kinderen met kanker.

Andere partners en goede doelen

IK HEB INTERESSE

Hoe werkt het
Stap 1

• U maakt een keuze uit één of meerdere
van onze pakketten.

Stap 2

• U geeft aan hoeveel pakketten u wenst.

Vragen?
Neem contact met ons op:
t: 085 060 9500
e: info@kerstpakketten-thuisbezorgd.nl

Let op! U kunt vanaf 10 pakketten met een minimaal pakketbedrag van € 25,- de samenstelling
van een pakket aanpassen.

Stap 3

• U past, indien gewenst, de samenstelling van uw pakket aan. Dit doet u door een product te
verwijderen en/of toe te voegen vanuit het aangeboden assortiment van meer dan 200 artikelen.

Stap 4

• Kies of een donatiepakket wilt toevoegen aan uw kerstpakket.
• Kies of u een lekkere of gezonde cadeaukaart wilt toevoegen.

Stap 5

• U kiest of u een dienst of product wilt toevoegen:
Handgeschreven kerstkaart
Handgeschreven boodschap in het kookboek Eerlijk Eten
Toevoegen van een bedrijfsproduct
Bij een bestelling van meer dan 500 boeken kan de klant kiezen voor een eigen cover of
bedrijfsbladzijde (full colour) in het boek.

Stap 6

• Kies uw bezorgopties:
Bezorging aan huis (€ 7,50 per adres niet gekoeld en € 12,50 gekoeld)
Bezorging op de zaak (1 adres)
Bezorging op de zaak (meerdere adressen)
Bezorging vanaf 5 pakketten op 1 adres is altijd GRATIS
• Kiest uw leveringsmoment, deze kan per categorie verschillen:
Wij leveren uw niet gekoelde Kerstpakketten in week 48, 49, 50 of 51
Wij leveren uw gekoelde Kerstpakketten ook in week 52 (uiterlijk wo 24 dec.)

Stap 7

•

U kiest uw betalingsmethode:
- Aanbetaling van 25% direct met Ideal (of 100%)
- Aanbetaling van 25% binnen 14 dagen na de order d.m.v. bankoverschrijving
- Restant betaling 14 dagen vóór levering

Bestel jouw maatschappelijk
verantwoorde kerstpakkett op:

