
Creëer een feestgevoel in je eigen huis met onze unieke sfeerboxen. 

Beleef een leuke tijd met twee of meer.

 Wij bezorgen je fijne momenten, geheel in thema.

Want niets is belangrijker dan samen genieten. Keer op keer.FEESTPLANWEBSHOP.BE/BELEEFBOXEN

    b e l e e f b o x e n  m e t  e e n  m i s s i e



moments beleefboxen

HOE DOEN WE DAT?
Als feestexpert willen we iedereen een leuke beleving cadeau doen. 

We maakten een selectie van kwalitatieve producten en bouwden 

daarrond een sfeervol geheel. Zodat jij onbezorgd kan genieten van 

een verrassende avond bij jou thuis.

 

WAT MAG JE VERWACHTEN?
We bieden een uitgewerkte themabox aan volledig in thema.

Voeg zelf nog extra ingrediënten toe en het feest kan beginnen.

Zo beleven jullie in enkele stappen een leuke avond.

En dat niet eenmalig. 

Onze boxen kunnen perfect hergebruikt worden. 

Zo kan je ook later nog eens opnieuw genieten.

BELEEFBOXEN 

MET EEN MISSIE
Samen genieten, dat is de bood-

schap. Zeker nu we wat meer terug-

plooien op onze eigen omgeving en 

gezin. Het is niet altijd eenvoudig 

om leuke activiteiten te blijven 

verzinnen. Daarom ontwikkelden 

we bij Feestplan 3 themaboxen 

speciaal voor jouw bubbel. 

WWW.FEESTPLANWEBSHOP.BE/BELEEFBOXEN

Heerlijk cheesy momenten 

beleef je met deze surprise box 

inclusief raclette set.

Special TIME

Schitter tijdens je eigen 

filmavond met deze surprise 

box inclusief popcornmachine.

LET’S Pop TOGETHER

MY Sweet CHOCOLATE

Begin met het dessert & smelt 

weg met deze surprise box 

inclusief chocoladefondue.
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