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UNIEKUNIEK
& MET ZORG& MET ZORG

SAMENGESTELDSAMENGESTELD
  

Bij De Bestelbox vind je een ruim assortiment aan uniekeBij De Bestelbox vind je een ruim assortiment aan unieke
kerstpakketten. Al onze kerstpakketten zijn met zorgkerstpakketten. Al onze kerstpakketten zijn met zorg

samengesteld en zijn verkrijgbaar in verschillendesamengesteld en zijn verkrijgbaar in verschillende
prijscategorieën. Zo maken wij het mogelijk om voor elkprijscategorieën. Zo maken wij het mogelijk om voor elk
beschikbaar budget een kerstpakket samen te stellen.beschikbaar budget een kerstpakket samen te stellen.

  
Ieder jaar staan onder andere werkgevers weer voor deIeder jaar staan onder andere werkgevers weer voor de

enorme uitdaging om het perfecte kerstpakket voorenorme uitdaging om het perfecte kerstpakket voor
werknemers en werknemers en zakelijke relatieszakelijke relaties te vinden. te vinden.  

  
Kerstpakketten zijn een belangrijke blijk van waarderingKerstpakketten zijn een belangrijke blijk van waardering

waardoor jouw werknemers ook volgend jaar weer met goedewaardoor jouw werknemers ook volgend jaar weer met goede
zin aan het nieuwe jaar willen beginnen.zin aan het nieuwe jaar willen beginnen.  

  
  

Plaats jouw bestellingPlaats jouw bestelling  
vóór 10 november en ontvang:vóór 10 november en ontvang:

  

5% KORTING PER PAKKET!5% KORTING PER PAKKET!
  

LeveringLevering is mogelijk vanaf 28 november is mogelijk vanaf 28 november

  

https://debestelbox.nl/bestelbox-zakelijk/


KerstpakketKerstpakket
Zelf samenstellen?Zelf samenstellen?

Het is mogelijk om met verschillende producten uit deze
brochure & uit ons standaard assortiment 

een pakket op maat samen te stellen. 

Neem contact met ons op bij vragen of mail een overzicht met
de gewenste producten naar info@debestelbox.nl met:

 
- Naam contactpersoon

- Naam bedrijf (optioneel)
- Telefoonnummer

- E-mailadres
- De gewenste producten voor in het pakket

- Gewenste leverdatum
- Aantal pakketten

- Bezorging op 1 adres / bezorging op meerdere adressen
- Specifieke wensen

Extra kosten 
per pakket op maat

0 - 25 pakketten € 4,95
26 - 60 pakketten € 3,95
Bij 61 en meer pakketten GRATIS



€ 11,50 
ex. btw

De slimste Kerstman

Pubquiz spel • Chocolade kerstmunten in een netje – 100gr 
• Pretzel salt sticks – 40gr • Twee kaassingles extra old – 20gr 

• Verpakt in kerstthema brievenbusdoos

Een 11 uurtje

€ 16,95 
ex. btw

Zwarte thee – 10×1,5gr • Cappuccino koffie met chocoladesmaak – 100gr
• Twee suikerwafels – 55gr • Twee bruine kandijsticks – 6gr 

• Chocolade reep 90% dark chocolate – 50gr • Karamelsticks – 50gr 
• Verpakt in kerstthema brievenbusdoos

 
 



€ 13,95 
ex. btw

Ooo, dennenboom!

Suikerkoek in kerstboom vorm • Luxe stroopwafels met chocolade en
toppings • Suikerwafel • Kerstboomhanger in dennenboom vorm 

•  Verpakt in kerstthema brievenbusdoos
 

Hartig kerstfeest

€ 16,95 
ex. btw

Kerstboom hanger in Dennenboom vorm • Tapas Snack selectie 
•  Plakjes Serranoham • Wijnflesje Pinot Grigio 

•  Verpakt in kerstthema brievenbusdoos
 
 
 



€ 16,95 
ex. btw

Chocola-la-la XL

Twee drinkglazen- 350ml • Rietjes in zwart en wit 
• Chocodrank- 500ml • Chocolate chip koekjes- 180gr 

• Karamelsticks- 50gr • Fudge vanille- 170gr 
• Creamy mini mallows- 150gr • Verpakt in sfeervolle geschenkdoos

 
 

Crispy Christmas

€ 16,95 
ex. btw

2-vaks dipschaaltje – 9,8×7,3×2,5cm, antraciet 
• Complete snack selection – 87gr • Kaaspuntjes – 140gr 

• Pinda’s gezouten – 75gr • Kerstpastilles melkchocolade – 70gr 
• Verpakt in stijlvolle brievenbus geschenkdoos

 
 

€ 16,95
ex. btw



Tapas Menu Delizioso

€ 22,95 
ex. btw

Party Poppers 2 stuks • Twee flesjes Sparkling appelsap- 33cl 
• Marshmallows- 150gr • Rijstchips kaas- 60gr • Salty crackers- 80gr 

• Pretzel sticks salt- 40gr • Popcorn zoet/zout- 90gr 
• Pinda’s gezouten- 75gr • X-mas chocolates mini- 40gr 

• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos
 
 

€ 22,95 
ex. btw

Sparkling Star

Houten old look serveerplank, 27x14x1,2cm 
• Aardewerk serveerschaaltje zwart, 8,8cm • Spaanse 1551 Cava Codorniu-
20cl • Goudse kaasbollen- 75gr • Delizioso Picos Andaluz- 150gr • Delizioso
groene ontpitte olijven- 140gr • Delizioso groene pesto- 90gr • Ribbelchips

gezouten- 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos
 



Groene ontpitte olijven, 140gr • honey roasted Pinda's • focaccette 
• kaas biscuit • Ribbelchips paprika, 90gr • zachte roombrie • borrelworst

 • Bierkrat 6 vaks • Heineken • Grolsch • Amstel • Bavaria • Hertog jan 
• Jupiler • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 
 
 

€ 37,95 
ex. btw

Rood & Bruisend

€ 33,95 
ex. btw

Karaf met cooler • Servetten • Sparkling Water- 75cl 
• Marshmallows- 150gr • Thee 2 smaken • Koekjesmix- 250gr 
• Chocolade boomhangers- 100gr • Pannenkoekenmix- 180gr 

• Frutesse extra Rinse appelstroop- 80gr • Hapkoek- 90gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 

Echte Kerstmannen drinken Bier



Luxe tasting box met 5 tubes verschillende soorten Limoncello 
• Twee shotglaasjes • Citroen koekjes – 200gr • Citroen meringues – 80gr 

• Dulcesol macarons limón – 80gr 
• Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos met banderol

 
 

Wining home for Christmas

€ 33,95 
ex. btw

Groene ontpitte olijven, 140gr • honey roasted Pinda's • focaccette 
• kaas biscuit • Ribbelchips paprika, 90gr • zachte roombrie 

• borrelworst • La Sastrería Garnacha wit 750 ml  
• La Sastrería Garnacha rood 750 ml • Senza rendierenkurk goud in

zwart doosje • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos
 
 

€ 39.95
ex. btw

Ultieme Limoncello Proeverij





Italiaanse rode wijn Oltremare Nero d’Avola, 75cl • Wijnglazen set 2-delig,
61cl • Confetti partystick 35cm • Table Confetti Silver/Gold 

• Servetten, 33x33cm • Selfieset • Kaaspuntjes, 140gr 
• Grissinetti dipsticks met olijfolie, 150gr • Dipduo pestodip en aioli, 2 x 70ml 

• Borrelbroodmix incl. bakvorm, 350gr • Ribbelchips gezouten, 90gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 
 

€ 41,95
ex. btw

Celebrate December

€ 14,95
ex. btw

8 exclusieve gouden macarons
met een heerlijke

frambozenvulling. Gemaakt
door een ambachtelijke

patissier in Amacarons in
België. Verpakt in een

doorzichtig doosje met een
sticker met de tekst 'Jij bent

Goud waard!' Hier kan het logo
van het bedrijf aan toegevoegd

worden.
 



 Luxe tasting box met 5 tubes verschillende soorten Port 
• Pinda & rozijnenmix – 240 gr • Wijngaard kaas oud – 140gr 

• Appel-calvadoskonfijt – 105gr • Luxe biologisch stokbrood toast – 100gr 
• Roombrie – 125gr • Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos

 
 

Zit de 5 al in de klok?

€ 39,95 
ex. btw

Bierglazen 4 stuks • Dobbelstenen Spel • Bierkrat 6-vaks 
• La Trappe blond- 33cl • Leffe dubbel bruin- 30cl 

• Hertog Jan Karakter- 30cl • Grimbergen dubbel- 33cl 
• Chips met zeezout- 90gr • Pretzels XXL- 200gr • Tapas salami- 60gr 

• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos
 

€ 45.95
ex. btw

Uitgebreid Theekransje



€ 21,50
ex. btw

€ 23,50
ex. btw

€ 30,95
ex. btw

19 Crimes Wijnpakket

 
19 Crimes Cabernet
Sauvignon & 19 Crimes
Chardonnay

 

Italiaans Wijnpakket

 Serego Alighieri
Possessioni Bianco 
& Serego Alighieri
Possessioni Rosso

 

Zuid-Afrikaans 
Wijnpakket

Boschendal 1685 
Sauvignon Blanc Grande
Cuvée & Boschendal 1685
Chardonnay Pinot Noir



Luxe tasting box met 5 tubes verschillende soorten Port 
• Pinda & rozijnenmix – 240 gr • Wijngaard kaas oud – 140gr 

• Appel-calvadoskonfijt – 105gr • Luxe biologisch stokbrood toast – 100gr 
• Roombrie – 125gr • Verpakt in kraftkleurige geschenkdoos

 
 

Gezellig & warm

€ 50,95 
ex. btw

Dienblad met ijzeren handgrepen • Twee flesjes geschikt voor kaarsen 
• Kaarsjes grijs, 7 st • Fleece deken grijs • Set van 2 mokken grijs- 220ml

 • Chocodrank, 4x20gr • Christmas cookies- 130gr • Kwarktaart incl.
bakvorm- 250gr • Thee selectie (3 smaken) • Surprise calendar met

kerstchocolaatjes- 75gr • Kaneeltwist mallows puntzak- 150gr 
• Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 

€ 50,50
ex. btw

De ultieme Port beleving



Snijplank acacia hout
 • Servetten • Aardewerk schaaltje 

• Spaanse biologische rode wijn
Tempranillo- 75cl • Veggie tomaat-

courgettesoep- 400ml 
• Barritas pipas breadsticks- 100gr 

• Veggie zongedroogde tomatenspread-
90gr • Less Perfect paprika chips- 70gr 

• Biologisch stokbrood toast- 100gr 
• Veggie cranberry-pinda mix- 150gr 
• Positivitea thee selectie (3 smaken) 

• Melkchocolade tablet- 100gr 
• Bio Haverkoek amandel/chocolade-

150gr • Popcorn zout- 100gr 
• Verpakt in een bijpassende

geschenkdoos
 

Ik wens je een groene kerst!

Van elk Go.Green product uit
dit kerstpakket wordt een deel
van de opbrengst apart gezet.

Van dit totaalbedrag worden er
bomen aangekocht; zo dragen

we samen bij aan een beter
klimaat, meer biodiversiteit en

betere leefomstandigheden
van lokale bevolking

Ik wens jou 
een groene Kerst

€ 50,95
ex. btw



Gin tastingbox, 5 tubes • Wijngaard kaas oud – 140gr 
• Zwarte kersenkonfijt – 105gr • Tapenade tomaat/oude kaas – 106ml 

• Toast to serve naturel – 70gr • Crackers met zwarte peper en zeezout –
75gr • Cranberry-pindamix – 150gr • Verpakt in kraftkleurige

geschenkdoos met banderol
 

All i want for Christmas is a good BBQ!

€ 58,95 
ex. btw

BBQ gereedschap set, 4-delig • Barbecue servetten 
• Twee flesjes La Trappe Tripel abdijbier- 33cl • Bier-bakbroodmix incl.

bakvorm- 350gr • Satésaus- 100gr • Quattro dipsausjes 
• Pretzels XXXL in 3 smaken- 150gr • Ribbelchips paprika- 90gr 

• BBQ mallows- 375gr • Verpakt in een stijlvolle kadodoos
 
 

€ 51,95
ex. btw

Let the tasting Be-Gin



Snijplank teak • Wijnglazen crystalline • Cocktailprikkers 50 stuks 
• Spaanse rode wijn Añoranza Cabernet Sauvignon/Shiraz- 75cl 

• Snackbox salami & zoutjes- 85gr • Allioli- 130gr • Groene ontpitte olijven-
140gr • Goudse kaasbollen- 75gr • Toast naturel- 50gr • Kaaspuntjes- 140gr

• Grissini Torinesi- 100gr • Serranoham- 50gr • Salty biscuits- 200gr 
• Ribbelchips gezouten- 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 
 

€ 58,95
ex. btw

Heerlijke tapas avond

€ 25,95
ex. btw

Gouden bubbels 
& Choco

 
Gouden mok ´Jij bent goud

waard!´ • Chocoladereep ´Jij
bent goud waard!´ • Gouden

bonbons • Piccolo Botega
Gold 

 



Windlicht glas en houten frame • Stompkaars rustiek ivoor 
• Aardewerk serveerschaaltje • Cocktailprikkers 50 stuks • Jaume Serra Cava Brut-

75cl • Mini pretzels- 80gr • Kaaspuntjes- 125gr • Chips zeezout- 90gr 
• Pinda’s gezouten- 150gr • Kaaskoekjes- 60gr • Groene olijven- 140gr 

• Bakbroodmix incl. bakblik- 350gr • Rode tapenade- 130gr 
• Verpakt in een mooie geschenkdoos

Zalig Kerstfeest

€ 53,95 
ex. btw

Design voorraadpot met houten deksel • Spaanse rode wijn Tempranillo- 75cl •
Twee flesjes Steenberge premium bier- 25cl • Tomatensoep- 450ml 

• Afbak baguette wit- 220gr • Tagliatelle pasta- 500gr • Carbonara pastasaus-
310ml • Knakworst kip- 180gr • Kip ragout- 300gr 

• Mini bouchées, 12st- 66gr • Bruschettamix- 10gr • Kruidenbotermix- 10gr 
• Cheese bites- 75gr • Chips zeezout- 90gr • Pinda’s gezouten- 75gr 

• Pretzels- 200gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos 

€ 55,95
ex. btw

Romantische avond



Mikado spel • Bamboe houder voor mobiel • Christmas surprise
cracker • Zuid-Afrikaanse witte wijn Kaaps Geskenk- 75cl 
• Twee flesjes Hertog Jan pils- 30cl • Tomatensoep- 300ml 
• Soepstengels- 125gr • Fusilli pasta- 400gr • Pastasaus met

basilicum- 520gr • Knakworsten kip- 180gr • Chips zeezout- 90gr 
• Pretzels XXL- 200gr • Pinda’s gezouten- 75gr • Tukkies- 200gr 
• Pretzels- 80gr • Zwarte thee- 10×1,5gr • Beschuit naturel- 100gr 

• Jam zwarte bessen- 284gr • Hapkoek- 90gr • Stroopwafesl- 250gr 
• Rotsjes choco/cornflakes/amandel- 100gr • Chocolate chip cookies-

180gr • Pannenkoekenmix- 400gr • Snow mallows- 175gr 
• Popcorn zoet- 100gr • Kauwgom 12 stuks- 16,8gr 

• Verpakt in sfeervolle geschenkdoos
 

Groots & Goud!

€ 61,95
ex. btw



Magnetronbeker groen, Ø9cm • Minispel, 38x38cm • Bottle Cooler Bag
groen • ABS treklamp, Ø5,5cm • Spaanse witte wijn Don Gavarre Blanco,

75cl • Twee blikjes Heineken bier, à 33cl • Pasta penne, 400gr 
• Spice your life kruidenzout, 150gr • Ribbelchips gezouten, 90gr 
• Duyvis dipsausje – Festival, 6gr • Zaanse yoghurtmayo, 170ml 

• Bierworstje, 25gr • Pretzels crush honing-mosterd, 65gr 
• Rijstwafels zeezout, 100gr • Pan Tostado knoflook & peterselie, 160gr 

• Kellogg’s Corn Flakes, 24gr • Pannenkoekenmix, 180gr • Ontbijtkoek, 90gr 
• Hagelslag paillets, 150gr • Thee, 10x2gr • Houdbare halfvolle melk, 1ltr 

• Stroopwafels rood, 64gr • Cappuccino koffie met hazelnoot flavour, 100gr
• Schogetten melkchocolade met hazelnoten, 100gr 

• Marshmallows, 150gr • Haribo Happy Cherries, 75gr 
• Sultana fruitbiscuits naturel, 43gr • Cakemix, 400gr • Cookies chocolate

chip & hazelnoten, 135gr • Balisto mueslirepen, 37gr 
• Stroopwafels groen, 64gr • Verpakt in stijlvolle geschenkdoos

 

Kerstkleuren XXL

€ 67,95
ex. btw



BRAINZ Bluetooth Headphone Bamboo • Radacini Sparkling wine, 75 cl 
• Twee flesjes Swinckels Superior pils, à 33cl • Pretzels XXXL, 150gr 

• Olijven, 240ml • Star mix zoutjes, 75gr • Wijngaard kaas zwarte peper, 150gr 
• Focaccette rozemarijn crackers, 150gr • Pikant gekruide pindamix, 200gr 

• Dipduo pesto en allioli, 2x70gr • Ribbelchips paprika, 90gr 
• Verpakt in sfeervolle kerstgeschenkdoos

Happy Hapjespan

€ 69,95 
ex. btw

Bestron elektrische hapjespan, 30cm • Servetten zilver
• Fles Tempranillo, 75cl • Popcorn zout • Soenil red curry-pasta • Soenil

basmatirijst • Soenil Surinaamse satésaus & dip • Soenil tagliatelle 
• Vegter’s kaaswafels • Boterwafels • Pinda’s • Zwarte bessenconfiture 

• Potato chips • Fudge vanille • Chocolade boomhangers • Royal Club tonic
• Marshmallows • Thee bosvruchten • Matze crackers • Sneeuwballen 

• Verpakt in een sfeervolle kerstgeschenkdoos

€ 66,95
ex. btw

Kerstliedjes in de oren



Kaaps Geskenk Zuid-Afrikaanse rode wijn, 75cl • Twee flesjes Fritz-Kola, à
33cl • Soepstengels, 120gr • Tomatensoep, 450gr • Fusilli pasta, 400gr 

• Pastasaus basilicum, 520gr • Lemon pepper dressing, 150ml 
• Chips met zeezout, 90gr • Picos Andaluz, 150gr • Allioli, 130gr 

• Rijstchips kaas, 60gr • Pinda’s gezouten, 50gr • Pretzels XXL, 200gr 
• Ontpitte olijven, 140gr • Toast, 100gr • Kaaspuntjes, 125gr 
• Beschuit naturel, 125gr • Melkchocolade hagelslag, 150gr 

• Hapkoek, 90gr • Pannenkoekenmix, 180gr • Zwarte bessen confiture,
240gr • Roggebrood, 250gr • Thee bosvruchten, 30gr • Thee biscuits, 100gr •

X-mas chocolates, 40gr • Truffels, 50gr • Fudge vanille, 170gr 
• Chocolate chips koekjes, 180gr • Twee suikerwafels, à 55gr 

• Twee Honeyspoons, à 7gr • Popcorn zoet, 100gr • Karamelsticks, 50gr 
• Mallow twist, 90gr • Drop, 200gr • Verpakt in een geschenkdoos

Ho Ho Ho XXL

€ 72,95
ex. btw



Snijplank teak • Wijnglazen crystalline • Cocktailprikkers 50 stuks 
• Spaanse rode wijn Añoranza Cabernet Sauvignon/Shiraz- 75cl 

• Snackbox salami & zoutjes- 85gr • Allioli- 130gr • Groene ontpitte olijven-
140gr • Goudse kaasbollen- 75gr • Toast naturel- 50gr • Kaaspuntjes- 140gr

• Grissini Torinesi- 100gr • Serranoham- 50gr • Salty biscuits- 200gr 
• Ribbelchips gezouten- 90gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

 
 

€ 69,95
ex. btw

Spelletjes middag

€ 17,50
ex. btw

Gouden Caramel
complimentje

 
Gouden mok ´Jij bent goud
waard!´ • Werther’s Original

 
 





Zet de raclette maar aan!

€ 77,95
ex. btw

Tristar elektrische raclette voor 8 personen • Servetten fresh vegetables,
33x33cm • Chileense rode wijn Payada Merlot, 75cl • Borrelbroodmix incl.

bakvorm, 350gr • Focaccette Italiaanse rozemarijn toastjes, 150gr 
• Tube kruidenbotermix, 10gr • Olijven, 240ml • Pannenkoekmix in shaker,

100gr • Dipsauzen set waarin kerriedip, cocktailsaus, allioli, bbqsaus,
4x70ml • Verpakt in feestelijke geschenkdoos

€ 12,95
ex. btw

3 luxe handgemaakte 
chocoladerepen in

 een Kerstverpakking.
In totaal 150 gram. 

 
De smaken van de repen 
verschillen in elk doosje.

 



Tapas bar Grissini Torinesi • Taste collection Tapaskruiden 
• Italc olijfolie • Gedeeld geluk Snack selection • Toast naturel 
• Kaaspuntjes • Ribbelchips naturel gezouten • Pretzel sticks 4

smaken • Salty biscuits • Goudse kaasbollen • Borrelworst 
• La sasteria Garnacha rood 75 cl • 3 Terracotta tapas bakjes

bruin • Kookboek Tapas | Dat smaakt naar meer! 
• Rose hout serveerplank rond met metalen handvatten 39 cm 

• Proeflokaal Tapas trio plank •  Verpakt in een feestelijke
geschenkdoos

Tapas avond XXL

€ 79,95
ex. btw



Champagneglazen, set/4 en glazen champagnekoeler verpakt in
een fraaie geschenkdoos • Flessenstopper met 8 LED-lampjes,

7x3x17cm• Organza zakje met 8 waxinelichtjes 
• Twee waxinelichthouders koper/zilver, Ø8,5x9cm 

• Oliebollenschaal, Ø27cm • Christmas cracker, 40gr • Servetten
Oliebollen • Vlaggenlijn • Twee flessen Radacini Sparkling wine, à

75 cl • Pretzels XXXL in 3 smaken, 150gr • Chips zeezout, 90gr 
• Pikante mix, 200gr • Delizioso Grissinetti rozemarijn dippers,

120gr • Smeerkaas, 125gr • Mix voor oliebollen, 500 gr 
• Doulton luxe assorti bonbons, 400gr 

• Verpakt in sfeervolle kerstgeschenkdoos

Op naar 2022!

€ 91,95
ex. btw



XXL houten plank – 115cm • Twee windlichten Sevilla glas, mat
goud • Organza zakje met 8st. theelichten • Aardewerk schaal

3vaks – 23,5x8cm • Cocktailprikkers Ster – 10st • Twee party
poppers • Servetten December to Remember – 33x33cm • Spaanse

rode wijn Gusto Tempranillo – 75cl • Grissinetti dipsticks met
olijfolie – 150gr • Pomodori tomaten tapenade – 106ml • Pomodori

peperoni tapenade – 106 ml • Dipduo pesto en allioli – 2x70ml 
• Ribbelchips gezouten – 90gr • Groene ontpitte olijven – 140gr 

• Pretzels XXL – 200gr • Salty crackers – 80gr • Kaasbiscuits tomaat
basilicum – 75gr • Popcorn zout – 100gr • Thee 2 smaken – 2x5x2gr 

• Melkchocoladereep XXL – 250gr • Kerstboomkoekjes – 130 gr 
• Macarons chocolate – 80gr • Meringues karamel & zeezout – 75gr

• Verpakt in de unieke Celebrate the day box – 120cm

De Smulplank

€ 94,95
ex. btw



Hete lucht friteuse 3,2L • Kersttas Shopper XXL tas, 49x69cm 
• Uitsteekvormen 4 stuks • Twee flesjes Jupiler pils, à 25cl 

• Zuid-Afrikaanse rode wijn Heaven Pinotage, 75cl • Twee flesjes Coca
Cola Regular, à 20cl • Tomatenpuree, 135gr • Pasta schelpjes, 250gr 
• Grozette strooikaas classic, 10gr • Pretzelmix, 200gr • Potato chips

touch of salt, 100gr • Pretzelsticks XL , 200gr • Chocolademelk, 500ml 
• Mini marshmallows, 50gr • Popcorn zoet, 100gr • Rijstwafels zeezout,

100gr • Twee potjes mini aardbeienjam, à 30gr • Koekjesmix, 250gr 
• Thee bosvruchten, 30gr • Maltesers, 37gr • Nougat, 130gr • X-mas

chocolates, 40gr • Meringues stracciatella, 75gr • Ontbijtkoek, 90gr 
• Kauwgom 12 stuks, 16,8gr • Verpakt in een bijpassende geschenkdoos

Rode Rudolph

€ 111,95
ex. btw



€ 111,95
ex. btw

Trolley blauw, 4 wheel drive, 38x21x55cm • Franse rode wijn
Ribeton Merlot/Tannat, 75cl • Cappuccino, 6×12,5gr 

• Chocolate chip koekjes, 180gr • Pinda’s gezouten, 150gr 
• Kaaspuntjes, 140gr • Kaaskoekjes, 60gr • Twee flesjes Bavaria
bier, à 30cl • Ribbelchips gezouten, 90gr • Marshmallows, 150gr 

• Popcorn zoet/zout, 90gr • Chocolates de luxe, 180gr 
• Bierbrood bakmix incl. bakvorm, 350gr • Fudge vanille, 170gr 

• Party Poppers goud, 2st • Toast, 100gr 
• Producten verpakt in de trolley • Geleverd in een bijpassende

geschenkdoos

Tripje naar 
de Noordpool



*Dit pakket wordt standaard gekoeld geleverd. 
Heb je geen mogelijkheid om het pakket koel te bewaren? Het is ook
mogelijk om het vlees te vervangen voor een waardebon t.w.v. € 45

zodat de ontvangers zelf een BBQ box kunnen bestellen op
www.debestelbox.nl 

De échte 
Grillmaster*

Luxe BBQ tang – 23 CM ZWART • Luxe BBQ handschoenen grijs PU 
• Acacia dienblad met krijtvlak • F&G olijfolie • Fles baracdi black 1 liter 

• Black Angus bavette (rundvlees) 1 x 750 gram (circa) • varkens procureur
rollade 1x 750 gram (circa) • Aglio Olio e • Peperoncino kruidenmix 50 gram 
• BBQ boek • sweet & salty popcorn • snackmix chips • pinda’s in blik • F & G
pepermolen • F & G Himalaya zoutmolen • Verpakt in een bijpassende doos

€ 139,95
ex. btw



Tristar Pizza Festa, 6 persoons • Wijnglazen set 2-delig 
• Italiaanse rode wijn Rimbaldi Montepulciano d’Abruzzo, 75cl 

• Twee flesjes Birra Moretti, à 33cl • Dr. Oetker pizza pakket, 615gr
• Bio pot met rucolazaden • Bio pot met tomaatzaden 

• Pesto Genovese, 90gr • Olijven, 240ml 
• Verpakt in een fraaie bijpassende kerstdoos

Pizza Fiesta

€ 138,95
ex. btw



ORIGINELE SINTERKLAASORIGINELE SINTERKLAAS
PAKKETTENPAKKETTEN
Wil jij dit jaar jouw personeel of relaties verrassen met een
origineel sinterklaascadeau? Dan heeft De Bestelbox de leukste
sinterklaascadeaus. Zo’n uniek en lekker sinterklaascadeau zorgt
iedere dag weer voor een glimlach.

Benieuwd naar alle 
Sinterklaas Pakketten?

Scan de QR code of ga naar 
https://debestelbox.nl/sinterklaas-pakket/

https://debestelbox.nl/sinterklaas-pakket/
https://debestelbox.nl/sinterklaas-pakket/


SCAN DE QR-CODESCAN DE QR-CODE  
VOOR ALLE OVERIGEVOOR ALLE OVERIGE

INFORMATIE OMTRENT DEINFORMATIE OMTRENT DE
BESTELPROCEDUREBESTELPROCEDURE

  
OF GA NAAR:OF GA NAAR:

  
https://debestelbox.nl/overige-https://debestelbox.nl/overige-

informatie-kerstpakketten/informatie-kerstpakketten/

https://debestelbox.nl/overige-informatie-kerstpakketten/
https://debestelbox.nl/overige-informatie-kerstpakketten/


Verzendkosten 2021Verzendkosten 2021

Kosten verzendklaar maken per pakketKosten verzendklaar maken per pakket

Levering van pakketten naar verschillende adressen in NLLevering van pakketten naar verschillende adressen in NL  
GekoeldeGekoelde levering naar verschillende adressen in NL levering naar verschillende adressen in NL

Levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks)Levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks)
GekoeldeGekoelde levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks) levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks)

Levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 74 stuks)Levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 74 stuks)
GekoeldeGekoelde levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 74 stuks) levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 74 stuks)

Verzendkosten NLVerzendkosten NL

€ 1,75€ 1,75

€ 7,95€ 7,95
€ 9,95€ 9,95

€ 54,95€ 54,95
€ 79,95€ 79,95

GratisGratis
€ 24,95€ 24,95

Kosten verzendklaar maken per pakketKosten verzendklaar maken per pakket

Levering van pakketten naar verschillende adressen in BELevering van pakketten naar verschillende adressen in BE
GekoeldeGekoelde levering naar verschillende adressen in BE levering naar verschillende adressen in BE

Levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 5 stuks)Levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 5 stuks)
Gekoelde levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks)Gekoelde levering naar 1 adres in NL per palet (vanaf 5 stuks)

Levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 74 stuks)Levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 74 stuks)
GekoeldeGekoelde levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 74 stuks) levering naar 1 adres in BE per palet (vanaf 74 stuks)

Verzendkosten BE*Verzendkosten BE*

€ 1,75€ 1,75

€ 9,95€ 9,95
€ 34,95€ 34,95

€ 87,95€ 87,95
€ 99,95€ 99,95

GratisGratis
€ 44,95€ 44,95

**Gekoelde levering alleen mogelijk op dinsdag en vrijdagGekoelde levering alleen mogelijk op dinsdag en vrijdag op adressen in BE met postcode:  op adressen in BE met postcode: 10001000
tot 1299 – 1500 tot 1999 – 2000 tot 2999 – 3000 tot 3999 – 8000 tot 8999 – 9000 tot 9999tot 1299 – 1500 tot 1999 – 2000 tot 2999 – 3000 tot 3999 – 8000 tot 8999 – 9000 tot 9999

Meerkosten per pakket voor 11.00 uur bezorging binnen NLMeerkosten per pakket voor 11.00 uur bezorging binnen NL
Bezorging in overige landenBezorging in overige landen  

Meerkosten van leeftijdscheck bij verzending alcohol (p/stuk)Meerkosten van leeftijdscheck bij verzending alcohol (p/stuk)
Kerstkaart toevoegen (p/stuk)Kerstkaart toevoegen (p/stuk)
Kerstkaart toevoegen + invouwen envelop (p/stuk)Kerstkaart toevoegen + invouwen envelop (p/stuk)
Toevoegen van een aangeleverd item (p/stuk)Toevoegen van een aangeleverd item (p/stuk)

Extra'sExtra's

€ 24,95€ 24,95
Op aanvraagOp aanvraag

€ 9,95€ 9,95
€ 1,95€ 1,95
€ 2,95€ 2,95
€ 2,95€ 2,95



KERSTPAKKETTEN BESTELLEN?KERSTPAKKETTEN BESTELLEN?
VUL HIER HET BESTELFORMULIER IN!VUL HIER HET BESTELFORMULIER IN!

  
OF GA NAAR:OF GA NAAR:

www.debestelbox.nl/kerstpakketten-bestelformulierwww.debestelbox.nl/kerstpakketten-bestelformulier
  

Wij staan elke dag van 8:00 tot 18:00 uur voor je klaar bijWij staan elke dag van 8:00 tot 18:00 uur voor je klaar bij
vragen of hulp bij een bestelling!vragen of hulp bij een bestelling!

  
tel: 085 019 6689tel: 085 019 6689

mail: info@debestelbox.nlmail: info@debestelbox.nl
website: www.debestelbox.nlwebsite: www.debestelbox.nl

  

http://www.debestelbox.nl/kerstpakketten-bestelformulier
http://www.debestelbox.nl/kerstpakketten-bestelformulier

