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KERSTPAKKETTEN 

OVER KOORNNEEF
BIJ KOORNNEEF KUNT U NIET ALLEEN TERECHT VOOR 
KERSTPAKKETTEN. OOK VOOR RELATIEGESCHENKEN, 
BEDRIJFSKLEDING & PROMOTIONELE KLEDING BENT 
U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES! KOORNNEEF IS 
EEN VERTROUWDE NAAM EN DOOR HET UITGEBREIDE 
AANBOD EEN ECHTE TOTAALLEVERANCIER. WIJ 
VERDIEPEN ONS IN UW WENSEN, KUNNEN SNEL 
SCHAKELEN, VLOT LEVEREN EN BIEDEN DAT ALLES 

TEGEN EEN UITERST SCHERPE PRIJS.

Koornneef Totaalleverancier
Bedrijfskleding, relatiegeschenken & kerstpakketten

Hagemanstraat 74
2691 WR ‘s-Gravenzande

T:  0174-420 383
E:  info@koornneef.nl

I:   www.koornneef.nl / www.kerstpakketten.land 

Prijswijzigingen, tekst-en prijsfouten voorbehouden. Indien product niet meer 
leverbaar is, zullen wij in overleg met u een gelijkwaardig artikel bijsluiten. 

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.



Flaminco

INHOUD VAN FLAMINCO

MelaMine bord flaMingo | Mocktail pina colada | borrelbrood Mediterraans 
| kaasbollen | kaaspuntjes | brie | neon laMp flaMingo vorM roze | Melk 
chocolade 40% Met karaMel en zeezout

PAKKETPRIJS € 35,00

Verpakt in kerstdoos



INHOUD VAN COCKTAIL

24 ice Mojito stick | frietMandje verkoperd | glazenset 2dlg 
| senza paper straws brown | kaaskoekjes | salsadip | bread 
sticks | Mocktail Mojito | flat bread | j. gasco elderflower 
blend | kaasbollen | tortillachips | kaaspuntjes | cheddar 
dipkaas | huMMus | serrano haM | salt & pepper | nuts | 
rosanti prosecco doc frizzante piccolo 

PAKKETPRIJS € 45,00

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

COCKTAIL

INHOUD VAN RETRO COOLERBOX 

senza retro coolerbox | salsadip | flat bread | tortillachips | 
kaaspuntjes | huMMus | salt & pepper| nuts | rosanti spuMante rosé 
extra dry

INHOUD VAN GIN

glazenset 2dlg | senza paper straws gold | j. gasco dry bitter 
tonic | j. gasco preMiuM indian tonic | j. gasco preMiuM tonic | 
chips sea salt | salt & pepper nuts | salty pretzels | gin 

PAKKETPRIJS € 35,00

PAKKETPRIJS € 68,50

Verpakt in kerstdoos

Cocktail



URBAN JUNGLE BELLY 
BASKET

URBAN JUNGLE 
KOKODAMA

URBAN JUNGLE 
FAMILY

Urban Jungle 



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 52,50INHOUD VAN FAMILY

geef & beleef glazen pot| set 3 glazen nadia longdrink  jungle | servetten sweet joy | senza urban jungle MeMoboard| norländer 
chiq blanket green| papieren rietjes baMboeprint | hot & cold brew tea| brownie cup koekjes| appeltaartMix in bakblik| Melkchocolade 
blok| peperMuntkussentjes| popcorn zout| dropMallows| hero preMiuM cassis 

PAKKETPRIJS € 52,50INHOUD VAN BELLY BASKET

schaaltje atoMiuM | schaaltje bird | schaaltje leaf| organza tealight bag | senza belly basket | let it| grow square  banaan| 
wooden chopping board| crèMe de brie| popcorn zout| Mediterrane| broodMix in bakblik| kaas broodsticks| aïoli clásico| pinda’s 
gezouten cup| borrelworst| aardappelchips naturel| theelichthouder celestine | teMpranillo 

PAKKETPRIJS € 30,00INHOUD VAN KOKODAMA

thee fairtrade jungle | organza tealight bag | senza urban jungle candle light tray| senza urban| jungle breadbasket| Melkchocolade 
blok| fruitwater appel Munt| Mediterrane broodMix in bakblik| aïoli clásico| pinda’s gezouten cup| aardappelchips naturel| kokodaMa 
12cM succulenten Mix

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos

Urban Jungle 



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 50,00

fles pikante nootjes Mix | 24 ice liMoncello stick | italiaaanse kruidenboter | frietMandje zwart | flessenhouder open hout natuur 
| boekje festival food | chips sea salt | grill/beefburgers | borrelkaas dip sMoked | bierbrood Mix in bakblik | pils bio 2 stuks | tapas 
worst plankje | snackballetjes saté

INHOUD VAN THE MAN TRUCK



PAKKETPRIJS € 35,00

huMus  1 | senza baMboo tapas tray & cups | kroepoek pittig 
gekruid | saté saus | toMatensoep in fles | pulled chicken chili | 
bierbrood Mix in bakblik | foodtruck boek | snackballetjes sate | 
food truck festival teMpranillo

INHOUD VAN FOODTRUCK

FOODTRUCK

Verpakt in kerstdoos

Foodtruck

PAKKETPRIJS € 25,00

pikante nootjes Mix | wijnkaraf | senza bottle caddy | 
bierbrood Mix in bakblik | coMpaxo bierworstjes | flesje 
aMstel bier 4 stuks | sMaakgeheiMen bierdip blond

INHOUD VAN BIER PLEZIER

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

Herman Den Blijker 

pesto basilicuM | pane tostato | serrano haM | kaas oven zoutjes | erwtensoep bitterbal | erwten | erwtensoep groenten | bierbrood 
Mix in bakblik | pils bio | focaccia crackers | Montepulciano | d’abruzzo belliccia doc biologisch| kookpan Met deksel ø20cM

INHOUD VAN HERMAN DEN BLIJKER DELUXE PAKKETPRIJS € 67,50

koekenpan ø24cM | gegrilde paprika spread | pesto basilicuM | olijven | pane tostato | serrano haM | tapas worst plankje | kaas oven 
zoutjes | aardappelchips | erwten | erwtensoep groenten | bierbrood Mix in bakblik | pils bio 2 stuks | tagliatelle pasta

INHOUD VAN HERMAN DEN BLIJKER KOKEN PAKKETPRIJS € 57,00

Verpakt in kerstdoos

By 
RobertHERMAN DEN BLIJKER KOKEN HERMAN DEN BLIJKER DELUXE



Verpakt in kerstdoos

cakevorM | servetten tree Message | ovenwant stonewash xl zwart| broodMeel| cakeMix in bakblik | oliebollenMix | appeltaartMix 
| rozijnenMix| slagrooM| thee selectie 

INHOUD VAN BY ROBERT PAKKETPRIJS € 25,00

Herman Den Blijker 

By 
Robert



SWINGING WINTER

Swinging  
winter

SWINGING WINTER

SWINGING WINTER 2



PAKKETPRIJS € 45,00
christMas storage bag | thee bosvruchten | kerstkransjes  | toast | sparkling leMonade | chocoMelk | bonbons | chips sea salt | 
popcorn zout | kaas naturel | huMMus | pinda’s gezouten| pretzel Mix | koker | verhalen & liedjesboek | laMp gloeilaMp | jp chenet 
ice sparkling wit 20cl 2 stuks

INHOUD VAN SWINGING WINTER 2

Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 40,00
ibiza red | norländer cuddle blanket | kerstkransjes  | toMatensoep | toast | cake rol | chocoMelk| slagrooM | chips sea salt 
| popcorn zout | kaaspuntjes | huMMus | party snacks | pretzel Mix koker | MarshMallows koker | ontbijtkoek| sorini kerstMan 
praline | royal Mok rood 2 stuks

INHOUD VAN SWINGING WINTER

Verpakt in kerstdoos



PAKKETPRIJS € 42,50
INHOUD VAN BICYCLE

Er op uit
ER OP UIT

Verpakt in kerstdoos

shopping bag | electric bell | silicon lights | chocolade praline 
bonbons | sMoked chips | biscottina toast | bruschetta gegrilde 
paprika | grissini sticks | toMatensoep in fles | tagliatelle pasta 
| toMatensaus voor pizza en pasta | kaaszoutjes in ovenblik | 
teMpranillo



Verpakt in rugzak

ADVENTURE

senza drink bottle | rugzak aMerican travel | hot chocolate 
| broodMix Meergranen | toffees  | chips sea salt | huMMus | 
notenMix ongezouten | MarshMallows koker | Melkchocolade 
blok | lunchbox ellipse duo | powerbank adventure 5000Mah

PAKKETPRIJS € 30,00

vintage canvas coolerbag | cooleleMent deepcool | boekje 
lekker buiten eten! | volkoren crackers | sMeerleverpastei | 
Muesli to go repen | broodMix in bakblik | sMoked kaasdip | 
appel-peer sap | salty biscuits | borrelnoten

INHOUD VAN COOL ADVENTURE

Adventure

PAKKETPRIJS € 60,00
INHOUD VAN ER OP UIT

COOL ADVENTURE

ER OP UIT

Verpakt in koeltas



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 40,00
fles pikante nootjes Mix | extra belegen 48+ | hertog jan dubbel | zelfbak bierbrood Mix in bio bakje | senza cutting board basic | 
borrelworst | aardappelchips | kaaszoutjes | olijfolie virgen extra | zoutMolen Met zeetzout | sMaakgeheiMen bierdip tripel | jaMón 
serrano 

INHOUD VAN BIER

Borrel

PAKKETPRIJS € 45,00
Mini panini broodjes | iron basket with serving tray black | Mountain ridge cape red | broodMix in bakblik | olijven | kaasplankje | 
tapas trio plank | aardappelchips naturel | hartige sticks 4 sMaken | pinda’s gezouten cup | tapas worst plankje | pulled chicken chili 
| kruidenboter Mix | aïoli clásico

INHOUD VAN TASTE TAPAS

TASTE TAPAS BIER

Verpakt in iron basket met folie



BORREL

PAKKETPRIJS € 40,00

ondeugende nootjes Mix | kopke fine ruby port no.59 | oude kaas | 
groene vijgen in siroop | piquitos | knoflook | wooden chopping board 
| olijven | spaanse fuet 

INHOUD VAN PORT

PAKKETPRIJS € 43,50

island Mini-schaaltje | island schaaltje | island Mini-bordje | plaid | 
organza tealight bag | senza vibes block candle holder | chocolade 
vanille koekjes | thee selectie | aïoli clásico | grissini curvo dipstokjes | 
pinda’s gezouten cup | olijven | tapas worst plankje | teMpranillo

INHOUD VAN PORTO CHIC

PAKKETPRIJS € 45,00

kerst nootjes Mix | Mdf serveerbord “proeverij” | oude kaas | rozebottel 
MarMelade  | reganas knoflook | piquitos | knoflook | peer balsaMico 
| delicious groentechips 4 | fuet Met fijne kruiden | vijgenbrood Met 
aMandelen | wit schaaltje snack rechthoekig | wit schaaltje snack 
vierkant | italia vino arroccato

INHOUD VAN DE PROEVERIJ

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos



ADVENTURE

PAKKETPRIJS € 57,00
INHOUD VAN OP KOERS DELUXE

pikante nootjes Mix | senza glass jar xl transparant | kaaskoekjes | zeebeschuit (toast) | cakerol aardbei | chocoMelk | slagrooM | 
erwtensoep | bonbons | chips sea salt | kaaspuntjes | groentespread | wooden chopping board | stoMp rustiek 70/130 zwart | van 
gilse poedersuiker | Mix voor oliebollen | sil hoesttabletten | landana Mosterd | nuevo alegria tinto

OP KOERS DELUXE

TIJD VOOR ELKAAR

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 45,00INHOUD VAN VOOR ELKAAR

vraag Maar raak spel | senza ribble plaid | brownie cup koekjes | chocodrank fles | slagrooM | appeltaartMix in bakblik | appel-peer 
sap | dropMix | broodMix in bakblik | borrelkaas dip | aardappelchips naturel | borrelnoten | dropMallows | nerea tinto teMpranillo

PAKKETPRIJS € 30,00INHOUD VAN OP VOLLE KRACHT

janzen shower foaM blue 33 | kaaskoekjes | zeebeschuit (toast) | solan de cabras Mineraalwater  | bonbons | kaaspuntjes | 
groentespread | Mayo tonijn | haMaMdoek | côtes de gascogne ribeton| sauvignon blanc

OP VOLLE KRACHT VOOR ELKAAR

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos

Tijd voor elkaar



INHOUD VAN DUTCH COFFEE

Brasserie

zwart kartonnen bakje kerst chocolade deluxe 180 g | dutch coffee giftset, incl 2 glazen | brownie cup koekjes | slagrooM | 
appeltaartMix in bakblik | ijsthee perzik puur

PAKKETPRIJS € 25,00

DE BRASSERIEDUTCH COFFEE

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

canvas schort | senza cutting board basic | boekje de brasserie | de leckere  witte vrouwen (witbier) bio | de leckere  gulden 
craen (blondbier) bio | salade set dressing en croutons | grill/beefburgers | sMoked saus | toMatensoep in fles | rooMkaas dipper | 
serano haM | grissini sticks | aardappelchips naturel | focaccia crackers

PAKKETPRIJS € 40,00

BRASSERIE

INHOUD VAN DE BRASSERIE 

DE BRASSERIE

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 25,00
tony’s chocolonely reep Melk hazelnootchocolade | leev  bio oerchips sour & creaM onion | leev  bio oerrr Mini honingwafel volkoren 
| leev  energie bio groene thee citroen & geMber | fair & share  - cheese barritas | kokodaMa 12cM succulenten Mix | bio biotiful 
chardonnay

INHOUD VAN KOKODAMA

KOKODAMA

FAIR & SHARE



Fair & share

PAKKETPRIJS € 30,00

tea shopper | bottle vaze assorted | let it grow hanging banaan| aardappelchips |fruitwater appel Munt | popcorn zout | cheese 
barritas | crèMe de brie | toast geroosterd | biotiful Merlot

INHOUD VAN FAIR & SHARE

FAIR & SHARE

Verpakt in kerstbox Fair & Share



INHOUD VAN HANDLETTERING

boekje handlettering | deur MeMoboard Met krijt | kaaskoekjes | leMonade sparkling leMon | borrelbrood Mediterraans | toffees | 
chips sea salt | brie | borrelnoten salt & pepper 

PAKKETPRIJS € 20,00

Verpakt in kerstdoos

Handlettering



HANDLETTERING

Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 25,00

senza glass jar large transparant | grissini curvo 
dipstokjes | rooMkaas dipper | aardappelchips | 
kaaszoutjes in ovenblik | stoMp rustiek 70/80 ivoor 
| italia vino arroccato

INHOUD VAN LABEL



Verpakt in kerstdoos

koffielikeur | beker tiMe to...zwart | beker tiMe to... wit | latte 
Macchiato & cappuccino | chocolade vanille koekjes | Melkchocolade 
blok | Mokka Meringue | Meringues 

PAKKETPRIJS € 22,50
INHOUD VAN COFFEE

COFFEE & TEA



Coffee & Tea

Verpakt in kerstdoos

toefzak Meringuettes pistache | banana bread | teabrewer 
giftset, inclusief 2 glazen | johnny doodle | Milk fudge & 
brownie 

PAKKETPRIJS € 22,00
INHOUD VAN TEA



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 30,00
INHOUD VAN TROLLEY HARTIG

lyon trolleybag twin tone | twin tone cosMeticbag 
| peperMuntkussentjes | puntje gekruide pinda’s | 
aardappelchips naturel

PAKKETPRIJS € 30,00
INHOUD VAN TROLLEY SWEET

lyon trolleybag twin tone | twin tone cosMeticbag | 
thee selectie | peperMuntkussentjes | chocolade praline 
bonbons

T ravel & beauty

Verpakt in kerstdoosVerpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

TRAVEL & BEAUTY

PAKKETPRIJS € 50,00

janzen body lotion sky 11 | janzen shower foaM sky 
11 | janzen deodorant spray sky 11 | roltas aMerican 
travel gear | chaMdeville zilver label Mousseux sec | 
box wit Met 9 chocolate truffels

INHOUD VAN RELAXT MEN

PAKKETPRIJS € 50,00
INHOUD VAN RELAXT WOMAN

PAKKETPRIJS € 25,00

jij bent goud waard showergel tube | jij bent goud waard diffuser 
glazen fles | thee selectie | stroopkoekje | aardappelchips naturel 
| crèMe de brie | biscottina toast | puntje gekruide pinda’s | 
chaMdeville goud label Mousseux sec

INHOUD VAN JIJ BENT GOUD WAARD

janzen body lotion skin 90 | janzen shower foaM skin 90 | 
janzen deodorant spray skin 90 | shopper ralph boyer zwart 
kunstleder | chaMdeville zilver label Mousseux sec | box wit Met 
9 chocolate truffels

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 30,00

glit waterglas set 6 stuks | ibiza red 1 | servetten red snowflakes 
| schelpjes | Mini brezel | thee bosvruchten | toMaten brood 
| chocolade tablet Melk | peperMunt | thee biscuitjes | italia 
pastasaus | pinda’s sweet chili | potato chips touch of salt 
| toMatensoep Met basilicuM | pane rustico | grissini stick | 
ontbijtkoek | popcorn | sultana fruitbiscuit naturel | grozette 
forMaggio da pasta | doritos bits twisties honey barbecue | aqua 
twist fraMboos | pâté d’ardenne | flesje aMstel bier 2 stuks

INHOUD VAN VEEL VOOR WEINIG

PAKKETPRIJS € 30,00

cappuccino | thee fair | suikerruiten | theelichthouder 
| ontbijtkoekreep | organza tealight bag  | chocolade 
tablet | rice snack | valentina Mediterranean snacks ui | 
orange | chips sea salt | vino Mesa tinto | jos poell feest 
kerst toast | aMbachtelijke cakeMix | lonka fudge vanille | 
haribo goudberen | pâté d’ardenne | holland Mini 

INHOUD VAN BLACK & GOLD

Colours

Verpakt in kerstdoos



COLOURS

PAKKETPRIJS € 30,00

cappuccino | thee fair trade | opvouwbaar windlicht | 
servetten lovely xMas | organza tealight bag | koekje 
Met belgische chocolade | old granny jaM vijgen | pane 
rustico goud | appelsap goud | chips sea salt | pinda’s 
goud gezouten | caraMel sticks | My favourite vino Mesa 
tinto|| cocktailworstjes | ontbijtkoek | popcorn | beschuit 
| pâté d’ardenne 

INHOUD VAN GOLD CHRISTMAS

PAKKETPRIJS € 20,00

toefzak Meringues | doos truffels | Mat longdrink set 6 stuks 
| schelpjes | thee bosvruchten | peanuts | paté d’ardenne | 
toMatensaus rustica | chips sea salt | caraMel sticks | water 
bij de wijn glas Mineraal water | jos poell party rondjes | 
grozette forMaggio da pasta | coca cola zero | harlekijntjes 
zachte zoute drop 

INHOUD VAN BLACK AND MORE

Verpakt in kerstdoos

Verpakt in kerstdoos



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 47,00

let it grow zonnebloeMen | senza iron basket | 
pindakaashuis oud hout | pindakaas voor tuinvogels 
| the barn carrot cake | the barn appelsap | the 
barn crackers bio | the barn poMpoensoep bio | the 
barn broodMix Meergranen | the barn chips sea 
salt | the barn Maiswafels | the barn Muesli bio | 
the barn groentespread | the barn huMMus | leev 
energie bio groene thee citroen & geMber

INHOUD VAN THE BARN

PAKKETPRIJS € 35,00

delfts blauw kistje Met bloeMbollen | kaaskoekjes 
hollands | senza hollands spaarpotje | van 
Meer’s stroopwafel likeur | suiker unie originele 
schenkstroop | the dutch coffee box | van gilse 
poedersuiker | Mix voor pannenkoeken hollands 
glorie | wilhelMina delftsblauw blokzakje | 
daelMans stroopwafel cadeaudoosje 

INHOUD VAN THE DUTCH BOX

Verpakt in kerstdoos

 Holland



Verpakt in veilingkist met folie

PAKKETPRIJS € 55,00

schulp appel & aardbeiensap aMb. | jute zakje hollandse 
bloeMbollen | toMaten soep | pinda-rozijnen Mix | extra 
belegen 48+ | eb petit pains wit | zelfbak boerencakeMix in bio 
bakje | veilingkist hout | bonne MaMan aardbeien confiture 
| leev  - pauze bio groene thee Munt & fraMboos | de 
leckere  gulden craen (blondbier) bio | de leckere  willibrord 
(aMberbier) bio | zwanenberg  huls boerenMetworst | knorr 
Mix voor boerenoMelet | boeren donker volkoren beschuit | 
ton’s boerenMosterd | boerenschenkwijn rood

INHOUD VAN BOERENKIST

PAKKETPRIJS € 50,00

schippersneut | suiker unie originele schenkstroop | calvé 
pindakaas | eru goudkuipje | van gilse poedersuiker | Mix 
voor pannenkoeken hollands glorie | Maggi puree staMppot 
| Maggi jus staMppot | coMpaxo gelderse rookworst | aarts 
den bongerd appelMoes | aarts thuisbakkerij appeltaart 
vulling Met rozijnen | wilhelMina peperMunt | bolletje 
echte beschuit | bolletje zoute pepsels | chocoMel vol pak | 
caMpina echte slagrooM | daelMans stroopwafels in toefzak 
| hero extra jaM aardbeien | harlekijntjes zachte zoute drop 
| peijnenburg gesneden ontbijtkoek | struik Maaltijdsoep 
erwt | koopMans Mix voor appeltaart | flesje aMstel bier 2 
stuks | pickwick dutch blend

INHOUD VAN HOLLANDS GOED GEVULD

Verpakt in kerstdoos

HOLLAND



PAKKETPRIJS € 43,00

delicious. jaM peer specerijen | delicious. zwarte thee earl 
grey bio | delicious. groentechips 4| delicious. toMatensaus 
| delicious. dressing geroosterde knoflook | delicious. 
pasta capunti  | delicious. crackers granen | delicious. 
papierenservetten | delicious. shopper naturel | turci 
kruidenspray basilicuM 4 | Metalen onderbord 

INHOUD VAN DELICIOUS

Verpakt in shopper

Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 35,00

senza baMboo salad bowl + spoon/fork | olive verdi | 
honey dill Mustard dressing | zoutMolen Met zeetzout 
| peperMolen Met zwarte peper | forMaggio da pasta 
| Montepulciano d’abruzzo rode wijn | tagliatelle 
all’uovo | tapenade di poModori secchi | salsa di pasta 
tradizionale | zilveruitjes

INHOUD VAN ITALIË

Landen



Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 55,00

Ondeugende nOOtjes mix | servetten remember | 
bOekje tOsti’s met een twist | Orange zwart | brie | 
COntaCtgrill | tOrtilla Chips | guaCamOle dip | Chilisaus 
| Oliemelange basiliCum | Olijven | pulled ChiCken Chili | 
serranO ham | pestO basiliCum | blOemenhOning

INHOUD VAN TOSTI

LANDEN

Verpakt in kerstdoos

PAKKETPRIJS € 35,00

CappuCCinO | thee fairtrade | kerstkOek | extra belegen 48+  | mat waterglas 
set 6 stuks | kerststOl banketspijs | Orange | smeerleverpastei | brOOdmix in 
bakblik | serranO ham | aardbeienjam | van gilse friesChe vlag keukenstrOOp 
| besChuit | mix vOOr pannenkOeken | de ruyter kleintjes strOOibaar 8 stuks

INHOUD VAN ONTBIJT

Intro catalogus hoe te 
bestellen

SPECIALE WENSEN
In de loop der jaren hebben wij bij Koornneef Totaalleverancier al heel wat medewerkers en relaties verrast met 
een origineel eindejaarsgeschenk. Wilt u echt bijzonder voor de dag komen of heeft u speciale wensen? Geen vraag, 
wens, idee of aanpak is ons te gek. Of u nu slechts enkele pakketten nodig heeft of honderd collega’s gaat verrassen 
en of u nu groots wilt uitpakken of juist een klein budget te besteden heeft. Voor de mooiste pakketten is er maar 
één adres: Koornneef Totaalleverancier, dé specialist in kerstpakketten, relatiegeschenken en bedrijfskleding.

VERS = VERRUKKELIJK
Ovenverse kerststol, een goed stuk zalm, heerlijke beenham, verrassend fruit of een eigenzinnig kistje groente: 
met een verspakket gooit u zeker hoge ogen. Wij werken samen met alleen de allerbeste – vaak lokale - 
leveranciers en staan zo garant voor absolute topkwaliteit. Ook belangrijk: wij hebben veel ervaring met het 
samenstellen, verpakken en leveren van verspakketten en zorgen ervoor dat vers ook echt vers is.

STEL UW EIGEN KERSTPAKKET SAMEN
De meest originele kerstpakketten samenstellen voor uw medewerkers? In onze grote showroom kunt u de 
nieuwste trends van dit jaar zien en uiteraard proeven. In een sfeervolle omgeving kunt u op uw gemak 
ruim 3.500 artikelen bekijken. U vindt hier traditionele producten, maar ook de allernieuwste gadgets. 
Wij adviseren u graag! Naast de vele mogelijkheden voor maatwerk hebben wij voor u een groot aantal 
kerstpakketten samengesteld. In deze brochure vindt u een greep uit onze collectie, op onze website www.
koornneef.nl vindt u het gehele aanbod. 

FEESTELIJKE KERSTMARKT
Wilt u uw medewerkers extra blij maken met hun kerstpakket? Organiseer dan een kerstmarkt en laat ze zelf hun 
pakket samenstellen. Op uw bedrijf of een zelfgekozen locatie richten wij een gezellige markt in. Met een glaasje 
glühwein of warme chocolademelk in de hand struinen uw medewerkers langs de verschillende houten kraampjes 
en huisjes en kiezen zelf de artikelen voor hun kerstpakket. Ook een leuk idee: combineer de kerstmarkt met een 
gezamenlijk kerstontbijt of een gezellige lunch of maak er een knalfeest van. Samen met u maken we er een 
sfeervolle bijeenkomst van.


