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Kerstpakketten, Kerstpakketten, 

keuzecadeaus, keuzecadeaus, 

relatiegeschenken relatiegeschenken &&  

kerstm arktenkerstm arkten



Even voorstellen!Even voorstellen!

Wij zijn Kruger Geschenken, een gezellig bedrijf uit het Noorden. We helpen jullie graag 
met het samenstellen van de mooiste kerstpakketten. Ook kan je bij ons terecht voor 
keuzecadeaus, de verjaardagservice en een uitgebreid aantal relatiegeschenken. 

Bij ons staat plezier bovenaan, vol enthousiasme vullen we onze showroom met de 
mooiste producten van leveranciers met dezelfde waarden als wij, zodat we weten dat 
we altijd op ze kunnen bouwen. Klanten waarderen ons om onze flexibiliteit en de 
no-nonsense mentaliteit. We weten van aanpakken, ontzorgen van A-Z en doen wat we 
beloven. Heldere communicatie heeft ervoor gezorgd dat onze klanten jaar in jaar uit op 
ons blijven vertrouwen. 

De kerstgeschenken worden geheel naar wens met jullie samengesteld. Wij laten je graag 
(live of digitaal) onze compleet ingerichte showroom zien en denken mee wat voor jullie 
relaties het mooiste geschenk zal zijn.

Met trots presenteren we dit magazine, waarin we een klein gedeelte van ons assortiment 
en ons bedrijf laten zien. Graag horen we waar we jullie organisatie mee kunnen helpen! 

Met gastvrije groet, Tanja Snel & Alfred de Hoop

Ontzorgen is onze missie, Ontzorgen is onze missie, 
maatwerk en meedenken is ons recept!maatwerk en meedenken is ons recept!

Kruger Geschenken   
Pottenbakkerstraat 3 

9403 VK Assen 
Tel. 0592-460009

info@krugergeschenken.nl   
www.krugergeschenken.nl   

www.andriesgeschenken.nl

WaarderingWaardering



De kracht

van geven



Tapas + 
Maallus

t

€35,00 excl btw
excl btw

3-vaks tapasschaaltje
Borrelnoten
Goudse kaasbollen 
Maallust Tripel
Maallust Dubbel
Toastjes
Chorizo en salami

Tomatensoep
Brosse broodjes
Cream brie
Knakworstjes kip
Ribbelchips naturel
Gezouten pinda’s
Luxe geschenkdoos

Zacht plaid 130×160 cm donkergrijs-wit
Mix voor appeltaart
Chocolademelk
Slagroom
Ribbelchips naturel
Aftelkalender met div. chocolade
Cookies in a cup (caramel-zeezout)
Kaasbollen (interactieve verpakking)
Heerlijke cream fudge
Luxe geschenkdoos

Cosy
€35,0

0  exexcl btw
cl btw

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

Dat wordt lekker borrelen met dit tapaspakket met een 3-vaks 
schaaltje gemaakt van bamboe en twee Maallust biertjes!

Kerstpakket met lekkere snacks en een heerlijk zacht plaid om 
in weg te kruipen.



Driving H
ome

 €40,00 excl  excl  

Kletspot
Marshmallow frietjes
Duo dip: aardbei en witte 
      chocolade
Cappuccino
Aftelkalender div. chocolade
Zoute biscuits
Duo snacks: salami en pretzels

Muffinmix
Chocolademelk
Slagroom
Popcorn
3D kerstkoekjes
Chocolade
Cream fudge
Luxe geschenkdoos

Tafelhaard Leeff
Dipstokjes
Cream brie
Ribbelchips naturel
Duo dip: Kerrie- en cocktailsaus
Tapasplank 3 soorten vlees
Appelsap
Cappuccinozakjes in drinkbeker
Duo snacks: zoute pretzels en
salami sterren

Tafelhaa
rd

€60,00  excl btw
excl btw

Goudse kaasbollen
Borrelnoten
Zachte drop
Muesli-repen
Donut cookies
Luxe geschenkdoos

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

Driving home for Christmas... Een kerstpakket in heerlijke 
winterse sfeer, vol met lekkers en met een kletspot voor 

gezellige donkere avonden.

Teamwork kerstpakket met prachtige tafelhaard! De teksten 
op de verpakking onderstrepen het gevoel van samenwerking 
in dit bijzondere jaar.



> Gemakkelijk, veilig en snel geregeld !> Gemakkelijk, veilig en snel geregeld !

> Kruger Geschenken maakt een volledig > Kruger Geschenken maakt een volledig 

    gepersonaliseerde webshop !    gepersonaliseerde webshop !

Keuze cadeausKeuze cadeaus

- Grip op je eigen cadeau, daardoor erg hoge - Grip op je eigen cadeau, daardoor erg hoge 
   tevredenheid onder werknemers   tevredenheid onder werknemers

- Enorm aanbod aan cadeaus - Enorm aanbod aan cadeaus 

- Ook cadeaukaarten en belevenissen te koop- Ook cadeaukaarten en belevenissen te koop

- Daarnaast donatie aan goede doelen mogelijk- Daarnaast donatie aan goede doelen mogelijk

- Op maat extra keuzes toe te voegen- Op maat extra keuzes toe te voegen

- Eindeloos combineren en bijbetalen is mogelijk- Eindeloos combineren en bijbetalen is mogelijk

- Vouchers onbeperkt geldig- Vouchers onbeperkt geldig

- Veilige en gebruiksvriendelijke website- Veilige en gebruiksvriendelijke website

- Snelle levering bij medewerkers thuis- Snelle levering bij medewerkers thuis

- Ontzorging door Kruger Geschenken- Ontzorging door Kruger Geschenken

Zowel digitale als fysieke vouchers mogelijk, Zowel digitale als fysieke vouchers mogelijk, 
waarbij we graag meedenken over een Uniek waarbij we graag meedenken over een Uniek 
geefmoment en geschenkverpakking.geefmoment en geschenkverpakking.

VoordelenVoordelen



ShowroomShowroom

Breed assortiment food 
en non-food producten! 

Een afspraak maak je gemakkelijk via 
0592-460009 / info@krugergeschenken.nl

Diverse MVO 
producten, zoals 

PET Recycled Plaids 
en items gemaakt van 

bijzondere grondstoffen

Zelfs dingen 

van olifantenpoep !



Heerlijke wijnenHeerlijke wijnen



RelatiegeschenkenRelatiegeschenken



  

KerstmarktenKerstmarkten



Fietsta
s

shopper
€45,00 excl   excl   

Shopper / fietstas
Volkoren crackers
Biologische chocopasta
Muesli emmertje
Gezouten rijstchips
Kaars met hanger
Citroenlimonade in 
   glazen waterfles

Soepfabriek tomatensoep 
Mix voor zonnebloembrood
Toastjes
Biologische smeerkaas
Chocolade brownies
Biologische kruidkoek
Luxe geschenkdoos

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

Duurzaam pakket met een ontzettend handige shopper: 
Klik hem aan je bagagedrager en het is direct een stoere 
fietstas! De food producten zijn veelal biologisch en voor 

div. producten wordt een afdracht gedaan aan Trees for All.

Plaid gemaakt van 30 RPET flessen
Biologische tagliatelle
Pesto
Saladekit met olijfolie en croutons
Biologische toastjes
Kaaspuntjes
Tomaten paprikasoep biologisch
Mix voor bio bananenbrood
3 smaken fairtrade thee
Creamy cappuccino
Biologische appelsap
Broodsticks met zonnebloempitten
Luxe geschenkdoos

€50,00 exclexclDuurzaa
m

plaid

Duurzaam pakket met zacht plaid gemaakt van gerecyclede 
PET flessen! De food producten zijn heerlijk en toegankelijk.
Voor elk Natural product wordt afgedragen aan Trees for All.

Maiskolf popcorn
3D kerstkoekjes
Crispy choc.bonbons
Ribbelchips naturel



Thanx !
€35,00 excl bt

excl btww

Lunchbox van bamboe
Schulp appel-perensap
Penne
Pesto
Toastjes
Muesli-repen
Cappuccino
Stroopkoekjes

Gezelligheidsspel Tower
Marshmallow frietjes
Chocolade crispy bonbons
Cream fudge
Goudse kaasbollen
Serranosnacks
Luxe geschenkdoos

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

Deze periode vraagt veel van ons allemaal, zowel privé als op 
werkgebied. Met de teksten op de verpakking bedank je de 

werknemers extra voor hun inzet. In het pakket zit een mooie 
lunchbox die gemaakt is van bamboe en een gezellig spel.

Metalen vuurschaal
3 houtblokken
Aanmaakblokjes
Tapas  - 3 soorten vlees
Ribbelchips naturel
Duo dip: kerrie- en cocktailsaus
Maallust Dubbel  - Mooie Madam
Maallust Weizen  - De Kolonist
Goudse kaasbollen
Donut cookies
Heerlijke praliné bonbons
Bottle light: waxinelicht
   in glazen wijnfles 
Luxe geschenkdoos

Borrele
n

bij het
 vuur

€75,0
0 excl

excl

Je koude handen lekker opwarmen bij het vuurtje, een biertje 
in de ene hand en chips in de andere, wat wil je nog meer? 

Met dit geweldige kerstpakket is het volop genieten.

Serveerset / etagère
Toast naturel
Kaaspuntjes
Snackduo; pretzels en 
salami-sterren



Goed 
gevul

d
€45,00 excl btw

excl btw

Hot choc zakjes
Slagroom 
Vegter’s rolletjes
Gingerbread
Mini magdalena’s
Penne
Pastasaus tomaat
Olijven
Strooikaas
Zoute sticks
Chili pinda’s
Naturel chips
Serrano snacks

Pannenkoekenmix
Flatbread crackers
Aardbeienjam
Hagelslag
Muesli
Thee
Dubbel Friss framboos-cranberry
Cappuccino
Crispy chocola’s
Bruschetta tomaat-mozzarella
Marshmallows
Bruiswater met een smaakje
Luxe geschenkdoos

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

Krukje / opbergmand / home deco
Naturel chips
Bordje “Offline is the new luxury”
Mix voor appeltaart 
3 soorten thee
Goudse kaasbollen
Luxe geschenkdoos

Home
 deco

€3
0,

00
 excl btw

excl btw

                                                                                                              
                                                                                                    Een mooi gebaar! € 2,- van dit pakket  wordt gedoneerd 

                                                                                       aan de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG)  

Pakket met prachtig home deco 
item: een krukje wat tevens een 
opbergmand is én gebruikt kan 

worden als decoratief item.



Waardering 

middels oprechte 

aandacht voor 

het kerstgeschenk

Met veel plezier stellen we het kerstgeschenk 
geheel naar wens samen. Of het nu om een mooi 
kerstpakket gaat of om een geheel gepersonaliseerde 
website waarin medewerkers hun eigen cadeau 
kunnen kiezen, op Kruger Geschenken kan je bouwen.

Ontzorgen is onze missie,
maatwerk en meedenken is ons recept! 

Graag tot ziens in onze showroom.
0592-460009
info@krugergeschenken.nl



De kracht

van geven

info@krugergeschenken.nl
0592-460009


