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MET PROMO!

Aanbod feestdagen

Alles voor je cadeau -en waarderingsbeleid

‘22

INHOUD

Kadonation Cadeaubon ........................................................................................

p. 4

Met de veelzijdige Kadonation Cadeaubon schenk je een hele winkelstraat in
één cadeaubon. Van avontuur tot wellness of design, van ‘t goede leven tot
het goede doel. Een feest voor gever én ontvangers.

Kadonation Cadeaubon & mini gifts ..................................................................

p. 12

De veelzijdige Kadonation Cadeaubon, vergezeld van een tastbaar geschenkje
voor instant happiness. Om duimen en vingers van af te likken.

wenskaart

Kadonation Cadeaubon & lovely gifts ...............................................................
Schenk je liever iets groters? Bekijk dan zeker onze lovely geschenken,

Kadonation is ontstaan uit de droom om van schenken

eventueel vergezeld van de veelzijdige Kadonation Cadeaubon.

terug een plezier te maken voor iedereen.
Denk maar even terug aan die magische kerstperiode uit je kindertijd. Je kon
amper wachten om het papier van je geschenk te scheuren. In dat moment van
pure verwondering voelde je je bijzonder - het middelpunt van de belangstelling.
Het bracht een glimlach op je gezicht. En dát, dat was geluk.
Dus vind ons op werkplekken waar een glimlach telt als ROI. En waar de oudste
traditie nooit oud wordt.

Wenskaart los bij gift

veelzijdige Kadonation Cadeaubon als extraatje. Zo breed heb je hun glimlach
nog nooit gezien.

Op het cadeauplatform Kadonation Select bestel je heel eenvoudig een
wenskaart. Kies uit verschillende designs en schrijf er een persoonlijke

Kadonation Wenskaart “fluffy name”

Wenskaart in envelop

p. 24

Met onze premium gifts geef je je medewerkers een geschenk om u tegen

Kadonation Wenskaarten.....................................................................................

Vind ons, waar werkgeluk werkt.

Wenskaarten in combinatie met een lovely of premium gift:

Kadonation Cadeaubon & premium gifts..........................................................
te zeggen. Wil je hen ook nog wat keuzevrijheid schenken, geef hen dan de

We vinden dat iedereen dat gevoel moet kunnen ervaren, zeker op het werk.

Wenskaarten:

p. 16

boodschap op. Een mooie extra strik rond 2022!
Betalende optie:
Een ontwerp in eigen
branding (guidelines)

p. 34

KADONATION
CADEAUBON

Met de veelzijdige Kadonation
Cadeaubon schenk je een hele
winkelstraat in één cadeaubon!
Vraag hier je offerte aan

+
doosje

Het perfecte cadeau voor een glimlach bij elke
medewerker. De veelzijdige Kadonation Cadeaubon,
gepersonaliseerd naar jouw wens, kan worden
besteed bij meer dan 1000 winkels. Met de Kadonation
Cadeaubon schenk je gegarandeerd het juiste cadeau.

Cadeaubon digitaal

7
Oneindig veel keuze
Jouw medewerkers besteden
de Kadonation Cadeaubon bij
meer dan 1000 internationale
en lokale winkels.

Fiscaal gunstig
Met de Kadonation Cadeaubon

Kadonation Cadeaubon “It’s the season to be jolly”
Fysiek:
€

voldoe je aan alle wettelijke
voorwaarden voor fiscaal

Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8

aftrekbaar plezier.

Helemaal op maat
Personaliseer de cadeaubon
naar wens! Voeg de naam

+

van je medewerker toe, wijzig
de lay-out van de bon naar

doosje

sleeve

je huisstijl en voeg een extra
tekst- of videoboodschap toe.

Geldigheid naar keuze
Nooit meer vervallen
cadeaubonnen! De Kadonation
Cadeaubon is na registratie
standaard levenslang geldig.
Tenzij jij dit anders wil.

Cadeaubon digitaal

Kadonation Cadeaubon “Red Christmas hat”
Fysiek:
€

Themabon met feestelijk
pop-up winterdoosje.

Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8
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KADONATION
CADEAUBON

sleeve

+

Ga voor de volledige gift experience
doosje

Met de digitale landingspagina (betalende optie) ga

sleeve

je voor de full gift experience! Kies voor een van de
voorgestelde templates en vul aan met je bedrijfslogo
en je bedrijfskleuren en een persoonlijke boodschap
(tekst of video).
Kies je template op basis van de lengte van je
persoonlijke boodschap. Bekijk hieronder enkele
Cadeaubon digitaal

voorbeelden.
Template 1: Ideaal voor een uitgebreide boodschap
(geen beperking in karakters) met foto bovenaan en
het bedrijfslogo centraal onder de foto.
Template 2: Ideaal voor een korte en krachtige
Digitale landingspagina volledig
in feeststemming met één van de
gekozen design of ga voor een full
branded experience met je eigen
visuals en kleuren (betalende optie).

persoonlijke boodschap (tot 300 karakters) met
visual (of bedrijfskleuren) aan de rechterzijde.
Template 3: Ideaal voor een korte persoonlijke

Kadonation Cadeaubon “Calm winter scene”
Fysiek:
€

boodschap (tot 300 karakters) met een visual aan de
linkerzijde en het bedrijfslogo rechts.

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

+
doosje

Digitaal:

WWW

Landingspagina
meer info op p.8

+
sleeve

doosje

sleeve

Cadeaubon digitaal

Cadeaubon digitaal

Kadonation Cadeaubon “Gingerbread cookie”

Kadonation Cadeaubon “Wrapped Christmas gifts”
Fysiek:
€

Betalende optie:

Cadeaubon los

Digitaal:
Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Cadeaubon
via mail

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8

Fysiek:
€

Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8
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doosje

+
sleeve

doosje

sleeve

Cadeaubon digitaal

Kadonation Cadeaubon “Holiday fireworks”

Kadonation Cadeaubon “Winter skie”
Fysiek:
€

Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8

Fysiek:
€

Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

Landingspagina
meer info op p.8

Met een Kadonation Cadeaubon
schenk je keuzevrijheid!

+
doosje

Cadeaubon digitaal

Inwisselbaar bij méér dan
80 verschillende Kadopartners

sleeve

Cadeaubon digitaal

Custom design?
Wens je graag een design volledig in je eigen
bedrijfsstijl? Dat kan! Hier vind je de guidelines en

Kadonation Cadeaubon “Dark Christmas circle”
Fysiek:
€

mogelijkheden voor jouw eigen ontwerp. Neem
Digitaal:

Cadeaubon los

Cadeaubon in winterdoosje

Cadeaubon

Cadeaubon in envelop

Cadeaubon in doosje of winterdoosje

via mail

Cadeaubon in doosje

met sleeve

Betalende optie:
WWW

contact op voor de template files.

Landingspagina
meer info op p.8

Contacteer ons hier
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+

KADONATION
MINI GIFTS
Een tastbaar geschenkje voor
instant happiness!
Vraag hier je offerte aan

KADONATION
MINI GIFTS

Een mini gift is altijd in
combinatie met de veelzijdige
Kadonation Cadeaubon

KADOPARTNER
NEUHAUS &
TONY’S
CHOCOLONELY
(H)eerlijke chocolade
Kadonation werkt graag samen met organisaties
die het hart op de juiste plaats hebben. Neuhaus &
Tony’s Chocolonely passen perfect in dat plaatje.
Geen kinderarbeid, moderne slavernij of hongerlonen
meer, wel (h)eerlijke chocolade. Zo maken we samen
de wereld weer nét dat stukje mooier.
Of hun chocolade bij jou een lang leven beschoren is?
Dat durven we dan weer te betwijfelen…

Neuhaus chocolade bar
€

cadeaubon

Mix van volgende smaken:

+
mini gift

˚ Melk chocolade - crunchy caramel
˚ Melk chocolade - amandel praliné
˚ Pure chocolade - framboos
Netto gewicht: 55 g

Tony’s Chocolonely Kerst Chocoladereep
€

cadeaubon

Mix van volgende smaken:

+
mini gift

˚ Melk chocolade - Gemberkoekjes
˚ Melk chocolade - Glühwein
˚ Pure chocolade 51% - munt zuurstok
Netto gewicht: 180 g

Prijs: € 5,45 excl. BTW | excl. verzending | excl. cadeaubon

Prijs: € 6,95 excl. BTW | excl. verzending | excl. cadeaubon

Ref.: Cadeaubon + mini gift Neuhaus

Ref.: Cadeaubon + mini gift Tony’s Chocolonely

incl. handeling

9 werkdagen levertermijn

incl. handeling

9 werkdagen levertermijn
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Heerlijke geschenken < € 10

KADONATION
LOVELY GIFTS
Een tastbaar geschenk voor
instant happiness!
Vraag hier je offerte aan

KADONATION
LOVELY GIFTS

Met smaak aftellen
naar het nieuwe jaar

Heerlijke geschenken rond € 20

Ideaal in
combinatie met
een Kadonation
Cadeaubon
vlak voor de
feestdagen.

Kadonation Select Eindejaar l Kadonation lovely gifts
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Aftelkalender in houten kistje
+
Lovely gift

€

Cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Het houten kistje verbergt 24 mini-chocolade
napolitains versierd met kerstdecoratie.
˚ Netto gewicht: 180 g
˚ Afmetingen verpakking: 373x172x26mm

Prijs: € 20,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling |
Ref.: Aftelkalender kistje
+

Bestellen vóór 31/10/22	 |
Geleverd eind november
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Aftelkalender kerstboom
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

De kerstboom verbergt 24 mini-chocolade
napolitains versierd met kerstdecoratie.
˚ Netto gewicht: 180 g
˚ Afmetingen verpakking: 395x345x30 mm

Prijs: € 20,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling |
Ref.: Aftelkalender kerstboom
+

Bestellen vóór 31/10/22	 |
Geleverd eind november
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Borreltijd”
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Acacia Serveerplank
Taperia Toast
Taperia Pittige tonijnspread in blik
Truffel bites
Pinda’s gezouten
Ribbelchips paprika
La Trappe Dubbel 33 cl

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 29,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: pakket “Borreltijd”
Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 05/12/22	 |

+

Kadonation Select Eindejaar l Kadonation lovely gifts

i
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60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Warm dankjewel”
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚

Giftplaid Zand 160 x 120 cm
2 Mokken 220 ml Terra
Toffee cookies
Popcorn Sweet Chili
Chocomelk 50 cl

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 23,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: pakket “Warm dankjewel”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 05/12/22	 |

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Luxury line”
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Mok 220 ml Zwart
Leeff Hand Soap Minty Moments
Leeff Shower gel Fabulous Fig
Baru Marshmallows
Milk Chocolate Coffee & Crème
Thee tubes set van 2
Slice ‘n Bake cookie.

Cadeaupakket “Borreltijd Sparkling Feliz 0%”
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Lucien Belgische chips 125 gr
˚ P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
˚ NA Feliz Belgische Sparkling Rosé 0% 33 cl

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 26,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Pakket “Luxury line”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 05/12/22	 |

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Prijs: € 19,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Borreltijd Sparkling Feliz 0%”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
levertermijn afh. hoeveelh.	 |
Geleverd vanaf 05/12/22	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

BETERE
WERELD
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bij Kadonation doen we er alles aan om zo duurzaam
mogelijk te handelen en zetten we ons in voor een
betere wereld. Om dit te bereiken werken we onder

23
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andere samen met non-profit organisatie WeForest.
Voor elke € 100 aan Kadonation Gifts die je via ons
schenkt, plant Kadonation 1 boom via WeForest. Zo
dragen we samen met jou een steentje bij aan het
welzijn van onze planeet, én helpen we armoede te
verminderen door werkgelegenheid te creëren.
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Onder het motto ‘Making earth cooler’ herstelt
WeForest bossen in tropische landen door bomen
te planten in Ethiopië, Zambia, India, Tanzania en
Brazilië. Zo werken ze aan een schaalbare oplossing
voor een koeler klimaat, meer biodiversiteit én minder
armoede. Hiervoor spoort WeForest bedrijven aan
om samen met hen een positieve impact te maken op
onze planeet. En Kadonation is één van die bedrijven.
In 2021 plantten we 70.000 bomen!

COUNTDOWN BOX
Cadeaupakket “Eco kurk”
+
lovelygift
gift
lovely

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

25 december
MOOD & MORE
˚ 6-in-1 oprolbare kabel (kurk en tarwestro)
SHOWERGEL
Gun jezelf tijdens de
˚ spiraal notitieboek met pen (kurk)
drukke feestdagen
RFID
eco
mini
portemonnee
(kurk)
˚
ook even een tijd van

24 december
SERVEERPLANK MET
DIPSCHAALTJE
Zet jij ook het liefst de
tafel vol met lekkere
hapjes? Geniet met deze
Gusta serveerplank met
uitneembaar bakje.
Formaat 25 x 14 +
cm

lovelygift
gift
lovely

31 december
KADONATION
CADEAUBON

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

ontspanning! Ga lekker in

bad of geniet
van een extra
Voor elke ecogiftbox wordt 1 fruitboom
geplant
lange douchebeurt met
via het Forest Nation project in Tanzania,
deze Hamam showergel.
bovenop de samenwerking die Kadonation
heeft via partner WeForest.

Prijs: € 24,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling

Op 24 december heb je

+

excl. waarde Cadeaubon

Ref.: Pakket “Aftelbox” + Cadeaubon

hierbij dipstokjes en een
heerlijke allioli
dip voor op
50 stuks minimum
te bestellen
de serveerplank.
Cadeaubon/wenskaart optioneel

27 december
KOEKJESMIX

Wat is er nu leuker dan gezellig

een Kadonation cadeaubon

Serveerplank
dipschaaltje
en laatmet
de ontvanger
het
bedrag
vrij besteden bij meer
Mood & More
showergel
dan 1000 winkels.
Dipstokjes met allioli dip
Koekjesmix
Chocolade bonbons
Mok
30 december
Complimententhee
COMPLIMENTENTHEE
Kadonation Cadeaubon
(waarde te bepalen)

8
geschenkdoos.

gave serveerplank
Prijs: € 25 excl. BTW | excl. verzending | incl.een
handeling
ontvangen. Om extra te
Ref.: Cadeaupakket “Eco kurk”
genieten ontvang je

Personalisatie is mogelijk	 |
30 werkdagen levertermijn	 |
Geleverd vanaf 05/12/22	 |

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

6 zakjes complimententhee!
Om je heerlijk op te warmen
en je tegelijkin
gewaardeerd
cadeaumomenten
een bijzondere
te voelen.

26 december
DIPSTOKJES MET
ALLIOLI DIP

i

Voor ieder wat wils! Zet het
Cadeaupakket
“Aftelbox”
ingezamelde
bedrag om in

i

28 december

29 december

Personalisatie is mogelijk	 |
60 stuks minimum te bestellen
CHOCOLADE
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 05/12/22
BONBONS
Bestellen voor 31/10/22
Met kerst mogen lekkere
chocolaatjes natuurlijk niet
ontbreken. Er is altijd een
geschikt moment om te
genieten van dit
cadeaudoosje met
heerlijke bonbons.

KADONATION
PREMIUM GIFTS
Een tastbaar geschenk voor
instant happiness!
Vraag hier je offerte aan

KADONATION
PREMIUM GIFTS

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Heerlijke geschenken vanaf € 30

Cadeaupakket “Hello winter”
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Kaarshouder beton
Fleece plaid 130x160cm
Mok 220 ml
Olive Dip Dye taper candle h.24 set van 3
Thee selectie (3 smaken)
Peanut Crunch made with Butter
Big pretzels BIO
Ribbelchips gezouten
Bonbons Giftbox 3 smaken

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Tapas”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Multifunctionele Plank met dipschaaltjes
Groene olijven zonder pit
Luxe stokbrood toast BIO
Pretzels XXXL 3 smaken
Chocoladereep Crunchy
Knoflooksaus
Popsnacks Chili
Ribbelchips gezouten
Sparkling apple mini 75 cl 0%

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 37,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Tapas”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Stay connected”
+
Premium gift

€

+

Cadeaubon OF
wenskaart optioneel

premium gift

Aftelkalender “Winter tales”
Exclusieve aftelkalender met heerlijke pralines achter de
luikjes. Inclusief schitterende pop-up aan de binnenzijde.
˚ Netto gewicht: 288 g
˚ Afmetingen verpakking: 150x206x60 mm
Prijs: € 38,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Aftelkalender “Winter tales”
i

Personalisatie met logo	 |
Bestellen voor 31/10/22	 |
Geleverd eind november	 

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ BRAINZ Powerbar Speaker Zwart
˚ Partypoppers
˚ Delizioso Picos Andaluz
˚ Salmiak Dropstaafjes
˚ Fudge Speculaas
˚ Senshi mix
˚ Mini Pretzels
˚ Popcorn zoet
˚ Delizioso Allioli
˚ Sparkling Grape 75 cl 0%
Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 36,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Stay connected”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22	 

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

27
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Prijs: € 35,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Hello winter”

Cadeaupakket “Duurzaam onderweg”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Drinkfles 50 cl
Simply Green RPET Shopper
Chips 72% paprika
Volkoren crackers BIO
Halva vruchtenjam aardbei
Mueslirepen
Mix Voor Bananenbrood
Tony’s Chocolonely Melk Hazelnoot reep
Naughty notenmix
Bio Appelsap 20 cl 0%

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 33,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Duurzaam onderweg”
Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Stay cool”
+
premium gift

Cadeaupakket “Samen borrelen”

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Truffel mayonaise
˚ Norländer Dull PU
Koeltas
˚ Corona 35,5 cl
Vijf
Dobbelstenen
Spel
˚ Coca Cola Zero Vanilla
˚
25 cl
˚ Ijsblokjes Vorm Citroen
Lonka
Fudge
Vanille
˚ Lemonade 75 cl
˚
stazak
˚ Frozen Cocktail limited
Christmas 5% 6,5 cl
Focaccette
rozemarijn
˚
˚ Frozen Mocktail limited
˚ Kaasdipsaus met
Christmas 0% 6,5 cl
jalapeño peper
˚ Pretzels XXL, chips
Zeezout
Verpakt in sfeervolle
geschenkdoos.
˚ Chocolade pinda’s
˚ Gezouten pinda’s

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

Prijs: € 45,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Samen borrelen”

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

i

Cadeaupakket “Chill cooler”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ LED Speaker koeler deluxe
˚ Wijnglazen Set 2dlg 360 ml
˚ Focaccine toast XL
˚ Tapasplank kruiden
˚ Chocolate Thins made with Butter
˚ Olive Oil Extra Virgin 125 ml
˚ Truffels Speculoos Karamel
˚ JanBax kraftzak herbes de Provence gekruid
˚ Kettle chips - truffel/ zeezout
˚ Gusto Vino Blanco 75 cl
Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

Prijs: € 47,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Chill cooler”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Serveerplank met draaifunctie
Tapenade oude kaas
Piment olijven
Aioli
Vijgenbrood
BBQ Star mix • Toosie, knofook - peterselie
Theelichthouder Wijnfles Small
Pils bier 33 cl
Rode Sorpresa wijn 75 cl

Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 45,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Stay cool”
i

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Relaxed op reis”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ KUMAI Citrus Groove Douchegel
˚ Dull PU Duo Rugtas
˚ Meringues Mokka
˚ Pralines met pindacrèmevulling
˚ Dip Hummus Curry
˚ Coffee to go cappuccino zakjes
˚ Cracks sweet BBQ
˚ Ribbelchips gezouten
˚ Sagaform Water Bottle 60 cl
˚ Sparkling Limonade Citroen Limoen 75 cl
Verpakt in sfeervolle geschenkdoos.

Prijs: € 47,95 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Relaxed op reis”
i

Personalisatie is mogelijk	 |
3 weken levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

60 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Kadonation Select Eindejaar l Kadonation premium gifts

i

29

Cadeaupakket “Borreltijd Lux Brut”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚

Green Chalkidiki Olive Snacks 65 gr
Lucien Belgische chips 125 gr
Roka Cheese crisps 70 gr
P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
Lux Brut Sparkling 75 cl - 11,5%

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Gepersonaliseerde geschenkverpakking

Prijs: € 31,95 excl. BTW | excl. verzending

Ref.: Cadeaupakket “Borreltijd Lux Brut”

Ref.: Cadeaupakket “Borreltijd Fourchette bier”

incl. handeling | incl. personalisatie logo

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

i

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Guylian Zeevruchten Belgische Pralines
4 smaken 154 gr
˚ Jules Destrooper Virtuoso Koekjes 100 gr
˚ P-Stash Luxe Nootjes Chocolate Hazelnut 50 gr
˚ Lux Brut Sparkling 75 cl - 11,5%
Gepersonaliseerde geschenkverpakking

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Zoete zonde Fourchette bier”

Cadeaupakket “Zoete zonde Lux Brut”

premium gift

Green Chalkidiki Olive Snacks 65 gr
Lucien Belgische chips 125 gr
Roka Cheese crisps 70 gr
P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
Fourchette Belgisch Gastronomisch Bier 75 cl - 7,5%

Prijs: € 34,95 excl. BTW | excl. verzending

i

+

˚
˚
˚
˚
˚

Gepersonaliseerde geschenkverpakking

incl. handeling | incl. personalisatie logo

€

Cadeaupakket “Borreltijd Fourchette bier”

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Guylian Zeevruchten Belgische Pralines
4 smaken 154 gr
˚ Jules Destrooper Virtuoso Koekjes 100 gr
˚ P-Stash Luxe Nootjes Chocolate Hazelnut 50 gr
˚ Fourchette Bier 75 cl - 11,5%
Gepersonaliseerde geschenkverpakking

Prijs: € 34,95 excl. BTW | excl. verzending

Prijs: € 31,95 excl. BTW | excl. verzending

Ref.: Cadeaupakket “Zoete zonde Lux Brut”

Ref.: Cadeaupakket “Zoete zonde Fourchette bier”

incl. handeling | incl. personalisatie logo

i

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

incl. handeling | incl. personalisatie logo

i

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Kadonation Select Eindejaar l Kadonation premium gifts

31

Cadeaupakket “Borreltijd Feliz O%”

Cadeaupakket “Borreltijd Vranken Champagne”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Green Chalkidiki Olive Snacks 65 gr
˚ Lucien Belgische chips 125 gr
˚ Roka Cheese crisps 70 gr
˚ P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
˚ Vranken Special Brut Champagne 75 cl - 12,5%
Gepersonaliseerde geschenkverpakking

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚
˚

Green Chalkidiki Olive Snacks 65 gr
Lucien Belgische chips 125 gr
Roka Cheese crisps 70 gr
P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
NA Feliz Belgische Sparkling Rosé 33 cl - 0%
NA Feliz Belgische Sparkling Herbal 33 cl - 0%

Gepersonaliseerde geschenkverpakking

Prijs: € 32,95 excl. BTW | excl. verzending

Ref.: Cadeaupakket “Borreltijd Vranken Champagne”

Ref.: Cadeaupakket “Borreltijd Feliz 0%”

incl. handeling | incl. personalisatie logo

i

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

incl. handeling | incl. personalisatie logo

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

i

Cadeaupakket “Zoete zonde Vranken Champagne”
+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚ Guylian Zeevruchten Belgische Pralines
4 smaken 154 gr
˚ Jules Destrooper Virtuoso Koekjes 100 gr
˚ P-Stash Luxe Nootjes Chocolate Hazelnut 50 gr
˚ Vranken Special Brut Champagne 75 cl - 12,5%

+
premium gift

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Prijs: € 47,95 excl. BTW | excl. verzending

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

Ref.: Cadeaupakket “Zoete zonde Feliz 0%”
i

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Green Chalkidiki Olive Snacks 65 gr
Lucien Belgische chips 125 gr
Roka Cheese crisps 70 gr
P-Stash Mint and Lemon nootjes 50 gr
Guylian Zeevruchten Belgische Pralines
4 smaken 154 gr
˚ Jules Destrooper Virtuoso Koekjes 100 gr
˚ P-Stash Luxe Nootjes Chocolate Hazelnut 50 gr

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Cadeaupakket “Eco bamboe”

Cadeaupakket “Zoet & zout XL”
˚
˚
˚
˚
˚

˚ Guylian Zeevruchten Belgische Pralines
4 smaken 154 gr
˚ Jules Destrooper Virtuoso Koekjes 100 gr
˚ P-Stash Luxe Nootjes Chocolate Hazelnut 50 gr
˚ Feliz Mindful Sparkling Rosé 33 cl - 0%
˚ Feliz Mindful Sparkling Herbal 33 cl - 0%
Gepersonaliseerde geschenkverpakking

incl. handeling | incl. personalisatie logo

Ref.: Cadeaupakket “Zoete zonde Vranken
Champagne”
+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Prijs: € 31,95 excl. BTW | excl. verzending

incl. handeling | incl. personalisatie logo

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

Cadeaupakket “Zoete zonde Feliz 0%”
€

Gepersonaliseerde geschenkverpakking

i

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+
premium gift

€

cadeaubon OF
wenskaart optioneel

˚
˚
˚
˚
˚

Bamboe telefoon standaard
Bamboe touchscreen pen
Bamboe 5W draadloze oplader
Bamboo 3W draadloze speaker
Infuserfles met bamboe dop 64 cl

Gepersonaliseerde geschenkverpakking

Prijs: € 39,95 excl. BTW | excl. verzending

incl. handeling | incl. personalisatie logo

Ref.: Cadeaupakket “Zoet & zout XL”

Prijs: € 40 excl. BTW | excl. verzending | incl. handeling
Ref.: Cadeaupakket “Eco bamboe”
i

i

Personalisatie op doos	 |
7 werkdagen levertermijn	 |

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

Personalisatie is mogelijk	 |
30 werkdagen levertermijn	 |
Geleverd vanaf 5/12/22

+

50 stuks minimum te bestellen
Cadeaubon/wenskaart optioneel

33
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Prijs: € 47,95 excl. BTW | excl. verzending

KADONATION
WENSKAART
Voeg een extra boodschap aan je
cadeaupakket toe met je mooiste
wensen voor het nieuwe jaar.
Vraag hier je offerte aan

wenskaart

KADONATION
WENSKAART
Op ons cadeauplatform
Kadonation Select kies je de
mooiste wenskaarten. Voeg
een extra boodschap aan je
cadeaupakket toe met je warme
wensen voor het nieuwe jaar.

Kadonation Wenskaart “Happy new year”
Wenskaarten:
Wenskaart in envelop

Wenskaarten in combinatie met een lovely of premium gift:
Wenskaart los bij gift

Betalende optie:
Een ontwerp in eigen
branding (guidelines)

wenskaart

wenskaart

Kadonation Wenskaart “Ho Ho Ho!”
Wenskaarten:
Wenskaart in envelop

Wenskaarten in combinatie met een lovely of premium gift:
Wenskaart los bij gift

Kadonation Wenskaart “Merry Christmas”
Betalende optie:
Een ontwerp in eigen
branding (guidelines)

Wenskaarten:
Wenskaart in envelop

Wenskaarten in combinatie met een lovely of premium gift:
Wenskaart los bij gift

Betalende optie:
Een ontwerp in eigen
branding (guidelines)

Kadonation Select Eindejaar l Kadonation wenskaarten

Maak een keuze uit de
verschillende ontwerpen, en geef
een extra blijk van waardering
met een grootse impact!

37

KADONATION SELECT

Schenk het juiste cadeau op het juiste moment, in alle eenvoud.
Hét platform voor attenties zonder gedoe.
Kadonation Select is één platform om je personeelsgeschenken, kosten en facturen te
beheren. In enkele klikken verras je je medewerkers met gepersonaliseerde geschenken.
Met Kadonation Select kies je voor elke gelegenheid uit een ruim assortiment geschenken en
attenties. Zo ga jij zonder stress de eindejaarsperiode tegemoet.

Tijdswinst

Personalisatie

Automatisatie

Controle

• In een mum van tijd
de gepaste attentie.

• Met video of bericht
van collega’s.

• Koppel je personeelsbestand
en vergeet niemand.

• Bewaar het overzicht
over alle uitgaven.

• Geen gedoe met
facturen of bonnetjes.

• In de huisstijl van
je bedrijf.

• Verstuur automatisch
geschenken bij verjaardagen,
anciënniteit, en meer.

• Automatiseer en bepaal
bevoegdheden.

Bloemen, chocolade, sharing baskets: met Kadonation Select heb je steeds het ideale geschenk
binnen handbereik. Ontdek alle eindejaarsgeschenken via het platform!

%

PROMO!
We geven jou graag een cadeautje: bij elke bestelling
voor eindejaar ontvang je een tegoed ter waarde van 5%
van je bestelling. Dit tegoed kan je op Kadonation Select
gebruiken vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023.
Promo geldig op eindejaarsbestellingen vanaf 50 geschenken,
van 01/08/2022 tot 31/01/2023.

Samen
schenken we
je medewerkers
de mooiste
glimlach

Vraag hier je offerte aan

Contacteer ons hier

BE +32 9 396 32 01
NL +31 85 888 4933
KadonationServices.com

