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Zomaar een  
kerstgeschenk
Met elkaar genieten, dat is waar het tijdens de feestdagen om draait.
December is de maand van verbondenheid, waardering en natuurlijk 
cadeautjes.  
 
We hebben als samenleving een bewogen periode achter de rug. Daarom is het dit 
jaar extra leuk om je collega’s even flink in het zonnetje te zetten en te bedanken 
voor hun inzet. Wij helpen je daar uiteraard graag bij!

Naast onze kerst- en nieuwjaarspakketten kunnen wij jullie ook ondersteunen met 
het organiseren van een kerstmarkt, drive-thru of kerstfeest. We willen je door 
middel van deze brochure een goed inzicht geven in ons aanbod voor december en 
januari.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op. 

Graag tot snel! 
 
Yuhwi Hoebe
Zomaar Events & Geschenken 
 
 

Yuhwi@zomaarevents.nl
072 220 4510

mailto:yuhwi%40zomaarevents.nl?subject=aanvraag%20kerstpakketten%20brochure
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€17,50
PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE

Wist je dat er een heuse psychologie schuilt achter kerstpakketten? Onderzoek heeft 
uitgewezen dat het geven van een gevuld pakket een stuk waardevoller is dan het geven van 
bijvoorbeeld een cadeaubon. Dit zit ‘m in de verrassing van het uitpakken én het uiten van 
persoonlijke waardering. Heb je geen idee wat je moet kiezen? Wij zijn er om je te helpen!

Vier de feestdagen

Verzending per pakket
We verzenden de pakketten naar alle huisadressen van 
de werknemers voor €5,25 per pakket. We kunnen de 
pakketten ook gebundeld verzenden naar één adres. 
De kosten hiervoor bedragen €1,- per pakket. Wij 
verzenden de pakketten vier dagen voor de gewenste 
afleverdatum zodat de pakketten ruim op tijd 
afgeleverd zijn op de gewenste afleveradressen (ook 
in de drukke decembermaand kunnen wij een tijdige 
aflevering garanderen).

Kerstpakket personaliseren
Om een cadeau extra stijlvol aan te kleden, bieden we 
graag gepersonaliseerde producten aan. Speciaal voor 
onze kerstpakketten hebben wij een standaard sleeve 
ontwikkeld die om de doos gevouwen wordt. De 
sleeve kan toegevoegd worden vanaf €1,95 per stuk. 
 
Ons basisontwerp toveren wij met gemak om in 
jullie huisstijl, wat direct zorgt voor herkenbaarheid. 
Daarnaast is het mogelijk om een zelfgeschreven 
tekst op de sleeve te plaatsen. Daarbij komt ook nog 
een gepersonaliseerde kerstkaart in het pakket. De 
gepersonaliseerde sleeve kan al worden toegevoegd 
vanaf €2,25 per stuk. 
 

Een cadeau om je dankbaarheid te tonen

Speciale wensen?
Het is mogelijk om producten in de pakketten aan te 
passen voor dieet wensen en/of allergieën. Daarnaast 
zijn alle pakketten altijd verkrijgbaar in een  
non-alcoholische variant, zodat iedereen een  
passend geschenk ontvangt.

Zie je dit icoon dan kan het pakket 
een gepersonaliseerde sleeve krijgen

Zie je dit icoon dan kan het pakket een 
gepersonaliseerde sleeve krijgen

https://zomaar.nl/persoonlijke-kerstpakketten/
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€17,50
PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

€17,50
PER PAKKET

VANAF

PER PAKKET

VANAF

Inhoud Inhoud 

KLEIN MAAR FIJN
Simply Christmas
Hou het simpel maar wel veelzijdig met het Simply Christmas pakket.
Gevuld met drankjes en hapjes voor een gezellig borrelmoment.

• Cava Pere Ventura (200ml)
• Perrin Ventoux Rouge (187ml)
• Birra Morretti (330ml)
• Chocolademelk stokje
• Kerststol  (90gr)
• Quillo Chips Zeezout/Olijf (45gr)
• Popcorn Tabasco (24gr)
• Santa’s Favorite Small Bites (10gr)
• Zuurstokjes 
• Kerstmuts
• Kerstkaart 

Luxe, wie wilt dat nou niet! Een veelzijdig luxe borrelpakket waar je
direct warm van wordt. En dat is wel handig in de wintermaanden!

NET EVEN WAT MEER...

• Cava Pere Ventura (200ml)
• Corette Chardonnay (187ml)
• Birra Moretti (330ml)
• Brand Winterbock (300ml)
• Chocolademelk Tony Chocolonely (250ml)
• Kerststol (90gr)
• Quillo Chips Spaanse Ham (groot)
• Tomaten Tapenade (130gr)
• Pita Chips Zeezout (150gr)
• Kaasproeverij de Reypenaer (100gr)
• Houten Serveerplank met 2 kaasmesjes  
• Zuurstokjes
• Kerstmuts
• Kerstkaart

€35,-

Christmas Deluxe

https://zomaar.nl/kerst/simply-christmas/
https://zomaar.nl/kerst/christmas-deluxe/
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Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

Inhoud 

PER PAKKET

VANAFDe kerstman is groot fan van dit kerstpakket. De naam zegt het al; lekker
borrelen! In dit pakket zitten meerdere wijnen waaronder een zelf te maken
glühwein, een kleine jägermeister en ook een aantal biertjes. Maak de
borrel compleet met broodjes gevuld met bockworst en zuurkool!

• Perrin Ventoux Rouge (187ml)
• Corette Chardonnay (187ml)
• Jägermeister (20ml)
• Brand Winterbock (300ml)
• Affligem Blond (330ml)
• Glühweinkruiden potje met 

uitlegkaart 
• Pistolets wit 4 stuks 
• Bockworst 6 stuks
• Zuurkool 500gr
• Kerstmuts
• Kerstkaart

FAVORIETJE VAN DE KERSTMAN
Santa’s Borrelbox

€22,50
PER PAKKET

VANAF

“Borrelen zoals de 
kerstman het graag 
doet”

UITVERKOCHT

https://zomaar.nl/kerst/santas-borrelbox/
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BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

PER PAKKET

VANAFJe hoeft er niet meer de deur voor uit te gaan. Met dit 
Weihnachtsmarkt pakket haal je alle producten in huis voor een echte 
Duitse Kerstmarkt. Maak een grote pan lekkere glühwein en bak 
kakelverse speculaasbrokken; zet die schlagermuziek maar aan!

NET OF JE OP DE DUITSE KERSTMARKT BENT
Weihnachtsmarkt

€40,-

• St. Felix Rood (750ml) 
• Glühweinkruiden in pot met uitlegkaart 
• Affligem Blond (330ml)
• Chocolademelk Stokje
• Pistolets wit 4 stuks
• Bockworst 6 stuks
• Pannenkoekenmix (400gr)
• Nutella (25gr)
• Marsmallows
• Mix voor Speculaasbrokken in  

Jutenzakje (350gr)
• Mok Winterwonderland 
• Kerstkransen 
• Zuurstokjes
• Kerstsokken
• Recepten kerstmarkt
• Kerstkaart

• Cava Pere Ventura (750ml)
• Limoncello Likeur (200ml)
• Birra Moretti (330ml)
• Authentieke Tomatensaus (510gr)
• Traditionele Pasta (250gr)
• Quillo Chips Spaanse Ham (45gr)
• Italiaanse Koekjes Cantuccini (100gr)
• Pita Chips Zeezout (150gr)
• Aoli (120gr)
• Olijfolie (100ml)
• Bruschetta mix om zelf te maken 
• Kaasproeverij de Reypenaer (100gr)
• Theelichtjes in Jutenzakje 
• Houten Serveerplank met 2 kaasmesjes  
• Kerstkaart

Haal tijdens de koude dagen het zonnetje weer in huis, want dit 
heerlijke pakket zit vol mediterraanse producten. Start met een 
borrelplankje en maak aansluitend een heerlijke pasta. Natuurlijk 
sluit je traditioneel af met een Limoncello likeur. Buon Natale!

LEKKER LANG TAFELEN
Mediterraanse kerst

€55,-
PER PAKKET

VANAF

UITVERKOCHT

https://zomaar.nl/kerst/weihnachtsmarkt/
https://zomaar.nl/kerst/mediterraanse-kerst/
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PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE
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GEZELLIGE KERSTSFEER IN HUIS!

Dit pakket is helemaal compleet en heeft een aantal mooie producten 
die graag gezien willen worden. Daarnaast zit het vol met lekkernijen 
waar je tijdens de decemberdagen goed van kan genieten.

Winterwonderland

€60,-

• Cava Pere Ventura (750ml) 
• Bitterkoekjes likeur (200ml)
• Kruidenmix voor Warme Choco
• Rieten Wijnfleshouder 
• Cocktailglazen set
• Erwtensoep in Blik (800ml)
• Pita Chips Zeezout (150gr)
• Aoli (120gr)
• Biscuiterie met Kaas en Rode peper (100gr)
• Gedraaide Dinerkaarsen
• Rieten Opbergmand 
• Zuurstokjes
• Kerstkransjes 
• Kerstkaart

https://zomaar.nl/kerst/winter-wonderland/
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Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

PER PAKKET

VANAF

“Kaasfondue, gezellig 
aan tafel met elkaar  
en dippen maar”Wil je liever een compleet gezin blij maken? Dan is dit pakket een 

mooie invulling. Heerlijke producten van groot formaat en dus extra 
veel om samen van te genieten. Lekker kaasfondue dippen en 
gezamenlijk een spelletje spelen; gezelligheid gegarandeerd!

• Cava Pere Ventura (750ml)
• Corette Merlot (750ml)
• Glühweinkruiden in Pot + Uitleg
• Tony Chocolonely Chocolademelk (1l)
• Fondueset 
• Kaasfondue Blik (400gr)
• Stoofpeertjes in weckpot (500ml)
• Mix voor Appel-Kaneelcake (fles 366gr)
• Quillo Chips Spaanse Ham (130gr)
• Pita Chips Zeezout (150gr)
• Santa’s Favorite Small bites (10gr)
• Theelichtjes zwart 
• Houten Serveerplank met 2 kaasmesjes
• Kerstkransjes
• Zuurstokjes
• Phase 10 Gezelschapsspel
• Kerstkaart

WANT KERST VIER JE SAMEN
Family Christmas

€80,-
PER PAKKET

VANAF

UITVERKOCHT

https://zomaar.nl/kerst/family-christmas-kerstpakket/
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€17,50
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VANAF

Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

“Sprankelend het  
nieuwe jaar in”

• Cava Pere Ventura (200ml)
• Birra Moretti (330ml)
• Appelsap (200ml)
• Propercorn Zeezout (20gr)
• Notenmix John Altman (45gr)
• Tony Chocolonely (47gr)
• Sterretjes
• Partypopper
• Wenskaart 

Luidt 2022 goed in met dit bescheiden, maar veelzijdige borrelpakket. 
Gevuld met lekkere hapjes en drankjes. Een mooie attentie tegen een 
scherpe prijs laat die partypopper maar knallen!

GELUKKIG NIEUWJAAR, BORRELEN MAAR!

Simply New Year

€17,50

https://zomaar.nl/kerst/simply-new-year-nieuwjaar-wensen/
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Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE BESTEL ONLINE

Inhoud Inhoud 

PER PAKKET

VANAF

KNALLEND HET NIEUWE JAAR IN!

Net dat beetje extra in dit New Year Deluxe pakket. Een grote fles 
cava om samen van te genieten, gepaard met een heerlijke kaasplank 
en andere snacks. Fleur de woonkamer op met de de sprankelende 
slierten van de partypopper en schitterende sterretjes!

New Year Deluxe

PER PAKKET

VANAF

WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG!

Deze fenomenale mocktails slepen jou met gemak door de 
alcoholvrije maand heen. Geniet van een 0.0% trio met Spritz,  
Gin Tonic en Mojito. Garneer naar eigen smaak en geniet. Cheers!

• Mocktail Oranje Bitter (250ml)
• Mocktail Gin Tonic (250ml)
• Mocktail Mojito (250ml)
• Notenmix Sweet&Spicy (45gr)
• Notenmix Zeezout (45gr)
• Cocktailglazen set
• Wenskaart 

Dry January

€17,50€37,50

• Cava Pere Ventura (750ml)
• Birra Moretti (330ml)
• Affligem Blond (330ml)
• Appelsap (200ml)
• Pita Chips (100gr)
• Aioli (90gr)
• Kaasproeverij (100gr)
• Propercorn Zeezout (20gr)
• Notenmix John Altman (45gr)
• Tony Chocolonely (47gr)
• Sterretjes
• Partypopper
• Wenskaart
• Houten snijplank 

https://zomaar.nl/kerst/new-year-deluxe/
https://zomaar.nl/kerst/dry-january/
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PER PAKKET

VANAF

Inhoud 

BESTEL ONLINE
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Algemene voorwaarden
• Alle prijzen zijn inclusief verpakking en gepersonaliseerde kerstkaart en inpakkosten.
• De standaard sleeve is verkrijgbaar vanaf € 1,95 per stuk
• Voor een gepersonaliseerde bedrijfs sleeve wordt een meerprijs berekend vanaf €2,25 

per pakket. 
• Aanlevering van logo in .eps, .ai of .pdf en de huisstijl kleurcodes.
• Alle prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.
• Wij kunnen onze pakketten direct uit voorraad leveren. Voor alle pakketten geldt: zolang 

de voorraad strekt.
• Er is geen sprake van een minimale afzet.
• Voor het zelf samenstellen van pakketten geldt een minimale afname van € 1.000,-
• Indien een artikel is uitverkocht, behouden wij het recht om dit product te vervangen door 

een gelijkwaardig product in dezelfde of hogere prijsklasse. Een eigen artikel kan gratis 
worden mee verpakt, mits deze minimaal 1 week voor de verzenddatum correct bij ons is 
aangeleverd.

• Pakketten zijn aan te passen voor dieet wensen en/of allergieën. Daarnaast zijn alle 
pakketten altijd verkrijgbaar in een non-alcoholische variant. 
 

Wij leveren enkel kwaliteit 
Natuurlijk kan het eens voorkomen dat er ondanks alle goede zorgen, onverhoopt iets 
misgaat. Graag lossen wij dit zo snel mogelijk voor je op! Voor meer informatie raadpleeg 
onze website, of neem direct contact op met Robin van de klantenservice via 072 220 
4510 of per email. 

Contact
T. 072 220 4510
Nijverheidsstraat 10 | 1704 RA | Heerhugowaard

mailto:klantenservice%40zomaarevents.nl%0D?subject=

