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Een succesvol bedrijf valt en staat met goed personeel.  Een ontevreden vertrekkende 
medewerker kost geld, tijd en moeite. Daarom is het ontzettend belangrijk je personeel 
tevreden te houden. Een opvallend feit: bewondering en erkenning is een van de meest 
fundamentele menselijke behoeften. Dat geldt dus ook voor jouw werknemers. Het krijgen 
van waardering staat gelijk aan het hebben van motivatie, voldoening en tevredenheid. 
Dit vergroot de loyaliteit van de werknemer en dat is wat je als werkgever wilt. Want goed 
personeel wil je (tevreden) houden. 

Een beloning vertaalt zich naar de vorm van salarisverhoging, promotie of een geschenk. 
De maand december blijkt steeds meer een moment te zijn waarbij werkgevers hun blijk 
van waardering tonen richting de werknemers.  Het cadeau doen van een zorgvuldig 
gekozen kerstpakket leent zich hier enorm goed voor.

Bonprésent Cadeaupakketten
Ook de rest van het jaar verzorgt Bontenue cadeaupakketten. Wat dacht je van een mooi 
geschenk tijdens een werkjubileum, verjaardag of als beloning voor de extra gedane 
inzet. Wij bespreken graag je wensen en komen met een passend voorstel!

WAAROM EEN 
KERSTPAKKET GEVEN 
EEN GOED IDEE IS

Leuk weetje: 
Voor ons food assortiment 

werken we samen met 
lokale bedrijven! 

#supportyourlocals 
#sharingiscaring



BONPRÉSENT 
ZORGT VOOR 
EEN BON NOËL!
Een blikje ragout, een fles “Chateau Migraine” en een mok met opmerkelijke kerstprint. Vul het aan met 
wat chips, toastjes en een paar handjes stro en voilà je hebt een kerstpakket, toch? Daar denken we 
hier bij Bonprésent wat anders over. 

Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit
Een doos tot de nok gevuld met producten ziet er misschien leuk uit, maar op de lange termijn brengt 
een selectie aan kwaliteitsproducten je meer plezier. Wij mixen praktisch & nuttig met lekker & mooi. 
Want inderdaad, liefde gaat door de maag en het oog wilt ook wat.

Steun elkaar
Wij slaan de handen ineen met lokale partijen, zodat er bij elk verkocht pakket meerdere ondernemers 
profijt hebben. Ook de mensen die het wat minder hebben worden niet vergeten, want met Bonprésent 
steun je (optioneel) het goede doel met €1 per pakket.

Anders dan anders
Maak dit jaar het verschil en verras je collega’s met een mooi zorgvuldig samengesteld pakket. 
Onze boxen zijn toegespitst op 3 verschillende thema’s, zijn geheel volgens de laatste trends en 
bestaan uit food & non-food artikelen.



HOE WERKT HET?
Stap 1: Kies een thema 
Stap 2:  Kies voor snel & eenvoudig 
óf ga voor maatwerk
Stap 3: Kies je box & wij doen de rest!
Heb je een speciaal verzoek?
Aarzel niet om langs te komen, ons te bellen of te mailen. 
We nemen graag de tijd om samen met jou tot een perfect 
kerstpakket te komen.



STAP 1:
KIES EEN THEMA

GASTRONOMISCH

VITALITEIT

ER OP UIT

GASTRONOMISCH
Voor de Bourgondiërs, fijnproevers en levensgenieters. Een 
gastronomisch pakket is voor hen waarbij de liefde door de 
maag gaat. Sla meteen de spijker op z’n kop met een thema 
waarbij je niet fout kan gaan! 

VITALITEIT
Goede voornemens 2022:
• beter voor onszelf zorgen
• meer bewegen 
• gezonder eten

Het is nooit te laat voor een gezondere leefstijl. Fit in mind, 
body & soul? Een box uit dit thema is een goed begin! 

ER OP UIT
Laten we eerlijk zijn, de binnenkant van ons huis hebben we 
in 2021 eigenlijk wel genoeg gezien. Deze box neemt je mee! 

Naar waar? Het strand, de bossen of een dagje naar de stad. 
Één ding is zeker, met deze box ga je er voorbereid op uit! 



STAP 2: 
DIY MAATWERK OF 
SNEL & EENVOUDIG
OPTIE 1 : DIY MAATWERK
Waar gaat het hart van jouw personeel sneller van kloppen? Dat weet jij als geen ander! 
Bekijk onze pakketten, kies uit welke producten je leuk vindt en stel zo een maatwerkpakket 
samen. Zoek je iets specifieks? Ook dat is mogelijk. Vraag een offerte aan en creëer zo een 
pakket naar eigen wens. De kosten heb je zelf in de hand, easy peasy!

OPTIE 2: SNEL & EENVOUDIG
Is de keuze te reuze? We maken het je makkelijk! Kies voor een van onze samengestelde 
pakketten, simpel en eenvoudig. We hebben 3 verschillende thema’s ontwikkeld en rekening 
gehouden met verschillende budgetten, dus we hebben voor ieder wat wils! 

Nieuwsgierig geworden 
naar de producten? 

Kom ze vrijblijvend bewonderen 
in onze showroom, onder het 
genot van een kopje koffie.



STAP 3: 
KIES DE 
VERPAKKING & 
WIJ DOEN DE REST!
Voor zowel de DIY maatwerk als de snel & eenvoudig pakketten bieden 
wij de volgende twee opties aan.

OPTIE 1: STANDAARD DESIGN
Wanneer je kiest voor een thema box, zit deze doos standaard inbegrepen in de prijs. 
Er is keuze uit 3 standaard designs en de doos wordt bedrukt met jouw eigen bedrijfslogo.

OPTIE 2 MAATWERK DESIGN
Een verpakking met een maatwerk design geeft net dat ietsje extra en er is van alles mogelijk!

•  Een standaard doos volledig in eigen huisstijl?
•  Een unieke vorm uitgesneden specifiek voor jouw producten? 
•  Een gave “count down” box in adventkalender stijl?

Niets is ons te gek… Laat ons je wensen weten en wij maken een mooi voorstel!

STANDAARD DESIGN:



MAATWERK & 
PERSONALISATIE
We hebben het jullie makkelijk gemaakt door alvast wat pakketten samen 
te stellen die snel & eenvoudig te bestellen zijn op onze website. Maar het 
kan natuurlijk zo zijn dat je speciale wensen hebt – laat het ons weten en we 
gaan aan de slag voor je! Hieronder alvast wat mogelijkheden:

Personalisatie
Het is voor (bijna) elk item in deze brochure mogelijk om het te personalise-
ren. Dit kan door middel van een bedrukking met het bedrijfslogo of bijv. de 
naam van de werknemer. De prijzen in deze brochure zijn excl. bedrukking, 
maar vraag gerust een offerte aan.

Combineren van pakketten
Misschien zie je een product uit het ene pakket, wat je graag zou vervangen 
door een product uit een ander pakket. Geen probleem – laat het ons weten 
om welke producten het gaat en we maken een gericht prijsvoorstel.

Iets anders? 
Wil je graag een cadeaubon, eindejaarslot of een ander product/idee toe-
voegen aan het pakket? Dat is altijd een optie - we kijken graag samen naar 
de mogelijkheden. 



HOE TE 
BESTELLEN?
• Bestel je kerstpakketten eenvoudig via www.bontenue.nl
• Bekijk de kerstpakketten online en voeg je keuze toe aan je winkelmandje. 
•  Selecteer het aantal pakketten dat je wilt bestellen en reken gemakkelijk 

online af of vraag gemakkelijk een offerte aan. 

Liever op factuur bestellen? Dat kan ook, 
stuur ons dan een mailtje naar info@bontenue.nl 
of bel naar:
Aniek:  +31 6 224 949 12  
Francesca: +31 6 461 971 99



HANDIG OM 
TE WETEN:
De prijzen in dit lookbook zijn gebaseerd op basis van:
• Een minimum afname van 10 stuks 
• Inpakservice van de artikelen in een mooie kerstdoos 
• Bezorgkosten naar 1 adres (wij kunnen de verdere distributie ook regelen)
• Alle producten zijn excl. bedrukking 
• Alle producten zijn onder voorbehoud van voorraad

Vraag een offerte aan wanneer: 
• De voorkeur uitgaat naar gepersonaliseerde items met tekst of bedrijfslogo
• Je meer dan 25 kerstpakketten hebt weg te geven

Bestellen en levering:
• Uiterlijke besteldatum is 1 december 2021
• De pakketten worden geleverd in de week van 17 t/m 23 december 2021
• De pakketten zijn beschikbaar zo lang de voorraad strekt, op = op

Andere persoonlijke verzoeken? We denken graag met je mee!



STEUN HET 
GOEDE DOEL!
In Zeeuws-Vlaanderen ondervinden veel gezinnen of alleenstaanden de schrijnende 
gevolgen van armoede. Weinig voedsel is er hier vaak één van. Dit kan leiden tot 
sociale problemen maar ook tot schade aan de gezondheid.

De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen helpt elke week honderden 
mensen in de gemeentes Terneuzen, Hulst en Sluis. Naast de bevoorrading 
vanuit het verdeelpunt in Tilburg zijn zij afhankelijk van particulieren, instellingen, 
organisaties en de vrijgevige burger. 

Help jij ook mee in de strijd tegen armoede?
Doneer optioneel €1 per doos aan voedselbank Zeeuws Vlaanderen, 
en geef zo ook hen een mooie kerst!

Voor meer informatie over voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen, neem een kijkje op:  
www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl



BONTENUE BEDANKT 
HAAR LOKALE PARTNERS!
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MEER DAN DRANK



DE GASTRONOMISCHE BOXEN



VOOR 
DE WIJN & 
KAAS LOVER 
€37,50 excl. BTW

Bourgondiërs zullen dit klassieke wijn 
& kaas pakket absoluut waarderen!

• Wijnkist van paulowniahout met koordhandvat 
•  Portillo Malbec - De Portillo Malbec. Deze wijn is 

geselecteerd door Drankenhandel Pluym uit Sint 
Jansteen. De wijn bevat heerlijke smaken van 
kersen, framboos en aalbessen die bijeen komen 
in deze donkerpaarse rode wijn. Ideale wijn voor bij 
BBQ, chili con carne, rood vlees en kaas. 

•  Ambachtelijke boerenkaas van ‘t Vosje uit Breskens, 
vers gemaakt en dat proef je! 

• Kaasplank set met kaasmes in geschenkdoos 
•  De klassieke kerstmuts mag natuurlijk niet ontbreken, 

extra stralend met lichtjes!

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



DE ‘VOOR IEDER WAT
 WILS’ CULI-BOX

€66 excl. BTW

Van pizza lover tot de zoetekauw: voor ieder wat wils met deze variatie kerstbox
• Marques De Riscal Tempranillo -  De wijn heeft een intense zwarte kersen kleur met een paarse glinstering. Rode bessen en zoethout domineren de neus. In de mond is de wijn fris en 

rond met een fruitige afdronk. Een aangename, gemakkelijk te drinken wijn geselecteerd door Drankenhandel Pluym uit Sint Jansteen. • Pizzatijd! Pizza’s snijden wordt een makkie met dit 
handige setje. • Lekker snoepen uit een doosje overheerlijke bonbons van P&T Chocolate and Presents uit Cadzand óf Chocolaterie Mauritsz uit Axel • Een product van topklasse, deze 

bamboe snijplank van het merk Diamant Sabatier. • Stijlvol RVS elektrische zout- of pepermolen. 4 AA-batterijen vereist (niet inbegrepen). • Een selectie van olijven en Italiaanse worst van 
’t Vosje uit Breskens (schaaltje niet inbegrepen). • Geniet tijdens deze winterse dagen van de Bloomz winter thee van Bloomz Company uit Zuiddorpe.

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



PAK UIT MET 
DEZE LUXE 
KERSTBOX!
€92 excl. BTW

Verwen je collega’s met nét dat ietsje 
meer en dompel ze onder in luxe!

• Houd je bubbels koel met deze dubbelwandige 
RVS wijnkoeler, strak afgewerkt met een matzwarte 
buitenzijde • Champagne Roederer Theophile 
Brut - Levendige sprankeling met een rijke, romige 
bubbel. Sappig, fris, licht en zacht, met een mooie 
frisheid in de afdronk, geselecteerd door Dranken- 
handel Pluym uit Sint Jansteen. • Een heerlijke 
combinatie van ambachtelijke producten: Manchego 
kaas, kweepeer jam en knapperige crackertjes van 
‘t Vosje uit Breskens (lepel niet inbegrepen). 
• Bamboe kaasplank met magnetische messen- 
houder. Incl. 3 kaasmessen en 1 kaasprikker  
• Stoer schort gemaakt van PU materiaal met  
een stoere, robuuste uitstraling en een matchende 
ovenwant (hittebestendig tot 220 graden).

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



DE VITALITEIT BOXEN



ZEN AGAIN BOX 
€37 excl. BTW

Stress is compleet passé, zeker met deze box. 
Een steuntje in de rug voor de mentale gezondheid!

• Oefen je downward facing dog met deze yogamat, gemaakt van EVA-schuim 
en compleet met handvat en handige draagtas. • Mini badset met spons, 
puimsteen en puff in een jute zak met PEVA venster. • Besteed even aandacht 
aan jezelf. Zet je zorgen opzij. Geniet van het moment, onder het genot van een 
heerlijke kop thee. No worries thee van Bloomz Company uit Zuiddorpe is een 
combinatie van onder andere citroenmelisse en limoenolie. • Kerstboomvormige 
thee ei/filter van roestvrijstaal met kettinkje met thee schoteltje. • Laat je huis 
heerlijk ruiken met deze Aroma diffuser met jasmijn olie in een mini keramiek 
vaasje • Mooie kaarsen van Liefs Lies Deco uit Schoondijke zorgen voor een 
lichtpuntje in de koude winterdagen. 

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



ACTIE(F) BOX 
€60,50 excl. BTW

Sporten, sporten en nog eens sporten! 
Deze box weet wel raad met de sportieveling!

• Begin je dag met een beachworkout met deze Beachbal set, verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
• Fitnessen met alle tools die nodig zijn voor een perfecte workout. Twee handgrip trainers, spring-

touw en borstexpander in bijpassende kleur • Even wat extra energie opdoen met deze overheerlijke 
nootjes van nootjes van Neutjes & meer uit Sluis • River Woods strandlaken van topkwaliteit bad-
linnen: stijlvolle luxe met een extra lange levensduur en langdurige zachtheid. De maxi badlakens 

bestaan uit 100% velours katoen. Afmetingen: 90 x 180 cm • Duurzame waterfles van het merk 
Kambukka®. Gemaakt van helder en geurloos Tritan, excellente kwaliteit en BPA-vrij • Frisbee van 

stevig bio-plastic, BPA-vrij en 100% recyclebaar • Bamboo fiber zonnebril in mintgroen, steel de 
show met dit kekke brilletje!

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



BODY, MIND & SOUL BOX
€78,50 excl. BTW

Gezond van binnen en van buiten, daar ligt de focus bij deze box.

• Blijf gezond en mix een overheerlijke smoothie met deze mini blender! • Hoeveel minuten touwtje springen kan jij volhouden? Blijf actief met dit springtouw van katoen. Een springtouw geeft 
je een ideale workout om je hele lichaam te trainen en fit te blijven! • Train je armspieren met deze 2-in-1 dumbbells. Na de workout zorgen ze ook nog eens voor een welverdiende verkoeling. 
• Frisbee van stevig bio-plastic, BPA-vrij en 100% recyclebaar • 2 sfeervolle dinerkaarsen met bijpassende kandelaren van Liefs Lies Deco uit Schoondijke • Heerlijk ruikende handzeep in een 
blitsende dispenser van Liefs Lies Deco uit Schoondijke

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



DE “ER OP UIT” BOXEN



DE INPAKKEN & WEGWEZEN BOX
€43,50 excl. BTW

Deze box heeft alles voor een dagje uit, handig! Inpakken en wegwezen dus.

• Dubbelwandige, vacuüm geïsoleerde, RVS waterfles/thermosfles. Met lekvrije schroefdop. Deze chique uitvoering heeft een opvallend mooie toplaag. Geschikt voor het op temperatuur 
houden van koude of warme dranken. Inhoud 350 ml • Theezakjes in een variatie aan smaakjes van Bloomz Company uit Zuiddorpe • Polyester koeltasje in jeans look. Met voorvakje 
en verstelbare draagriem. Geschikt voor 6 blikjes drank.• RVS lunchbox met bamboe deksel, mes en vork en afneembaar polyester sluitelastiek. Inhoud 600ML. • Frisbee van stevig 
bio-plastic, BPA-vrij en 100% recyclebaar • Bamboo fiber zonnebril in mintgroen, steel de show met dit kekke brilletje! • Heerlijke sappen van de Appelaere uit Breskens in de smaken 
peer, sinaasappel en appel.

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



WANDERLUST BOX
€60,50 excl. BTW

“Not all those who wander are lost”
Een geschikt pakket voor een wanderlust wandelaar!

• Stoere, praktische ‘roll-top’ rugzak met handige opbergvakjes en koelvak. Inhoud 20l • Bamboo 
fiber zonnebril in mintgroen, steel de show met dit kekke brilletje! • Klassieke picknickdeken met 

tartan patroon. De achterkant beschermt tegen water en vuil. Door het handvat is deze deken 
gemakkelijk te dragen. Afmeting deken is 145 x 130 cm. Acryl. • Zenuwslopend houten stapel spel 
in katoenen zak, hier vermaak je je wel eventjes mee! • Snoepjes van Rock&Rolls Candy uit Sluis, 

lekker voor onderweg • Frisbee van stevig bio-plastic, BPA-vrij en 100% recyclebaar • Heerlijke 
sappen van de Appelaere uit Breskens in de smaken peer, sinaasappel en appel.

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



TRAVEL JUNKIE
€98 excl. BTW

Wat wordt jouw volgende bestemming? 

• Handbagage formaat trolley gemaakt van stevig ABS materiaal. 
De koffer heeft een handig ritsvak, uitschuifbare greep, geïntegreerd 
nummerslot en 4 zwenkwieltjes. Beschikbaar in wit of zwart. 
Afmetingen: 35,5 x 24 x 53 cm. 
• Beachbal set, verkrijgbaar in verschillende kleuren. 
• Draadloze koptelefoon gemaakt van ecologische tarwestro - hands-
free belfunctie en ingebouwde oplaadbare batterij • Heerlijke icetea 
met maracuya mango smaak, incl. rietjes en versiering voor een leuke 
tropische verrassing! Van Liefs Lies Deco uit Schoondijke (glaasjes 
niet inbegrepen). • Vliegtuig reissetje. Transparant tasje voor in je 
handbagage met vier lege flesjes en 2 lege potjes. (100ml, 50ml en 
10ml) • Katoenen hamamdoek/strandhanddoek 180 g/m² • Bamboo 
fiber zonnebril in mintgroen, steel de show met dit kekke brilletje!

Gebaseerd op afname van 10 tot 25 stuks



OVER BONPRÉSENT 
Bonprésent is onderdeel van Bontenue bedrijfskleding, gevestigd in Sluis. Naast cadeau-
pakketten voorzien wij onze klanten van hippe, trendy en stoere bedrijfskleding. We zijn 
gespecialiseerd in bedrijfskleding voor de horeca. Maar geen branche is ons te gek! 

Bij Bontenue Bedrijfskleding werken we met passie en liefde voor het vak, worden de 
nieuwste trends en ontwikkelingen op de voet gevolgd en hebben we verstand van zaken. 
Bedrijfskleding moet namelijk vaak aan heel wat eisen voldoen: veiligheid, wasbaarheid, 
bewegingsvrijheid en dat weten wij als geen ander.

Waarom kiezen voor Bontenue?
•  Het kan een uitdaging zijn jouw bedrijfsidentiteit, huisstijl en uitstraling te vertalen naar bedrijfskle-

ding en producten, maar laat dat nou net hetgeen zijn waar wij goed in zijn!
•  Goede kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel – wij zijn pas tevreden als jij dat 

bent. Ons doel is dan ook om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen. 
•  Speciale verzoekjes? Geen probleem! Laat ons je wensen horen, we denken graag met je mee. 

Maatwerk is al mogelijk vanaf 3 stuks en we leveren onze product zowel bedrukt als onbedrukt.

Voor meer informatie over ons assortiment verwijzen we je graag naar onze webshop 
www.bontenue.nl en voor je dagelijkse dosis inspiratie volg je ons op insta!

Met vriendelijke groeten,

Team Bontenue Bedrijfskleding
Aniek, Francesca, Carlien & Lise

P.S. Iets moois gezien en zou je graag een sample of pasmaten aanvragen? 
Stuur ons vrijblijvend een mailtje naar info@bontenue.nl





Bonprésent is powered by Bontenue Bedrijfskleding 

Industrieweg 4
4524JJ Sluis

Aniek:  +31 6 224 949 12  
Francesca: +31 6 461 971 99

info@bontenue.nl
www.bontenue.nl


