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PAKKETTEN
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Wij kunnen voor iedere gelegenheid, op elk moment van het jaar een pakket 
samenstellen volgens uw budget, in een prachtige herbruikbare doos, die 
volledig kan worden gepersonaliseerd met uw logo, en zelfs de naam van uw 
medewerkers! Contacteer ons voor alle specifieke wensen en wij voorzien 
het gouden geschenk!
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DE MOOISTE MOMENTEN

JAN FEB MA APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Happy New Year!
Start van het jaar

Pasen
maart/april

Bouwverlof
juli

Dag van de vrijwilliger
5 december

Kerstpakketten

Dag van de zorg
3e zondag maart

Incentives - Goal!

Dag van de medewerker
3e zondag april

Pensioen van 
uw medewerker

Een jubileum van 
uw bedrijf

Dag van de klant
1e zondag oktober

Sinterklaas
6 december

Traditioneel worden geschenken gegeven met de feestdagen. 
Het is echter onverwacht om eens op een ander moment verrast te worden.



Kad’Or heeft voor uw gouden medewerkers originele en smaakmakende 
attenties en geschenken geselecteerd. Duurzaamheid en ‘Zorg dragen’ zijn 
daarbij twee belangrijke basisprincipes. Ieder geschenk wordt met veel liefde 
keurig afgeleverd.

HOE ZORGEN WIJ VOOR HET 
GOUDEN GESCHENK VOOR UW MEDEWERKERS?

Oog voor detail
Ieder geschenk wordt afgewerkt met een fijne extra. Wij hebben voor iedere 

gelegenheid de origineelste opschriften geselecteerd. Laat ons weten waarom 

uw medewerkers een geschenk verdienen. Deze toevoeging zorgt voor een lach 

op ieders gezicht!

Persoonlijke touch
Indien gewenst kunnen wij als extra uw logo + persoonlijke tekst toevoegen. 

Vraag gerust naar onze mogelijkheden.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Dit aanbod is samengesteld onder 

voorbehoud van beschikbaarheid en wordt definitief na bestelling. Wijzigingen 

zijn mogelijk volgens uw wens.

Wij hanteren staffelkorting voor ‘grotere’ afnames. Indien een afwijkend aantal 

gewenst, contacteer ons voor meer info.

<100 stuks: -5%

<1000 stuks: -10%
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IDEAAL VOOR IN DE BRIEVENBUS

Gift set bruisballen (12st.)
Een heerlijk bruisend cadeau! Geproduceerd in Europa. Producten van natuurlijke 

oorsprong, niet getest op dieren.

DIY bijenhotel
Het bijenhotel is een ‘do-it-yourself’ bouwpakket (ontwikkeld in samenwerking 

met de Bijenstichting) dat volledig gemaakt is van duurzame  

en gerecyclede materialen. 

De buitenzijde van het bijenhotel is gemaakt van landbouwafval en voorzien van 

een natuurlijke coating waardoor deze op een beschutte plek  

buiten kan hangen. 

Het binnenwerk bevat diverse formaten gaatjes, geschikt voor verschillende 

soorten wilde bijen. Daarnaast biedt de bovenkant van het hotel plek voor 

andere insecten.

€5,80 €9,55

Dit geschenk-ideeën in deze categorie kunnen héél eenvoudig worden 
verzonden naar overal en iedereen afzonderlijk. Het perfécte geschenk voor 
thuiswerkers en lange-afstandswerkers.



IDEAAL VOOR IN DE BRIEVENBUS
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Plantbaar notitieboekje
Bloemen, groenten of kruiden die uit je notitieboek groeien? Vanaf nu kan het! 

Zowel de cover als 4 extra pagina’s van het notebook kunnen geplant worden. 

Daarnaast zijn er vele pagina’s duurzaam, gerecycled papier om notities op te 

maken. Een uniek geschenk met oog voor de natuur!

Mogelijk in twee uitvoeringen: Wilde bloemen of eetbare kruiden.

Duurzame lekkernijtjes voor de gevleugelde vrienden
‘Ijsje’ gemaakt met verschillende soorten zaden, pure verwennerij voor vogels! 

Hang deze vogelverwennerij aan je balkonrand, in de boom of aan de muur en 

geniet nog meer van de natuur om je heen.

€10,20

ENKEL: €6,30
DUBBEL: €11,80
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IDEAAL VOOR IN DE BRIEVENBUS

Badthee
Creër je eigen theebad - relaxmoment door het theezakje aan je kraan te hangen 

en geniet van een heerlijk kruidenbad. Hamamdoek
Mooie heerlijke handdoek om te gebruiken op het strand, in de hamam, … 

Bovendien droogt de hamamdoek snel dankzij de hoge kwaliteit  van 100% 

katoen, waardoor deze ideaal is voor een dagje aan het strand of in de sauna.

Verschillende dessins mogelijk, zowel in een prachtige koker als een brievenbus-

pakket en in alle (bedrijfs)kleuren! We maken graag een persoonlijk voorstel.

€5,00

VANAF 
€19,75*

*Prijzen afhankelijk van uitvoering.



IDEAAL VOOR IN DE BRIEVENBUS
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Giftbox Belgische schoonheidsproducten
Dit Belgisch bedrijf maakt natuurlijke shampoo – en douchebars, Facewash en 

shaving bars vrij van plastics en met overheerlijke geuren. Iedere bar spaart 3 a 

4 plastic flessen uit. Wat een duurzame visie!

Giftbox showerbar, facewash, shampoobar

Giftbox Shave
De Shave Deluxe gift box is het perfecte cadeau voor een gladde en gevoede 

huid. Dit geschenk bevat een kwalitatief scheermes en een shaving bar voor de 

gevoelige huid.

€22,00

€22,75
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IDEAAL VOOR IN DE BRIEVENBUS

Giftbox 4 stuks
4 stuks (2x douchebar, 2x shampoobar) met de beste geuren. Speciaal voor jou!

€29,50



GESCHENKEN MET EEN EXTRA WARM HART
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Tijd voor thee
Koker ‘Dankjewelthee’, van de beste biologische kwaliteit. De samenstelling 

gebeurt in twee maatwerkbedrijven in Nederland.

Andere dessins zijn mogelijk. Neem contact op voor alle mogelijkheden.

Thee met koekjes
De warmte van thee met een lekker koekje... Met zorg gemaakt, met liefde 

gegeven. Iedere koker bevat twee soorten biothee én Verduyn- boterkoekjes.

Andere dessins zijn mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden

Volgende artikelen worden gemaakt in maatwerkbedrijven, waar mensen 
met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt met de grootste zorg worden 
ingezet. Hierdoor willen wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld, 
voor iedereen.

€5,50

€9,00
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GESCHENKEN MET EEN EXTRA WARM HART

Maak het zelf... lekker!
Zelf cake bakken was nog nooit zo simpel! Mix 4 eieren en 200gram boter door 

dit kruidig mengsel en in een mum van tijd bak je zelf cake met een vleugje 

Glühwein! Samengesteld in maatwerkbedrijven.
Meer vlinders op visite
Wees lief voor onze moeder Aarde. Ieder pakket bevat een dozijn bloem-

bollen om ieder plekje in de tuin op te fleuren. En bovendien steunen we de 

vlinderpopulatie.

€8,00

UW LOGO HIER*

PROMO

€5,35

*Contacteer ons voor alle personalisatie-mogelijkheden



GESCHENKEN MET EEN EXTRA WARM HART
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Originele geschenken door mensen met een  
verstandelijke beperking
Naast mooi zijn, vertellen deze geschenken ook allemaal een verhaal. Het 

verhaal van de maker. Iemand met een (verstandelijke) beperking die, door het 

maken van de producten,  waardering krijgt voor zijn of haar werk. De maker, die 

daardoor groeit en vooral heel blij is.

Aanmaakblokjes
Voor hem of haar, voor iedereen die dol is op brandjes stoken, maar dit wel 

verantwoord en vooral snel wil doen is dit het beste presentje ooit. 

Deze ‘aanmaak-dennenappels’ (10) hebben een klein laagje kaarsvet en een 

pitje om ieder vuurtje mee aan te steken. Ze zorgen ervoor dat het hout binnen 

enkele minuten, op een veilige wijze brandt. 

Zeep
Onze makers werken met veel plezier in diverse zeepmakerijen. Hartjeszeep 

bestaat uit een bosje touw met 5 kleine zeepjes in de vorm van een hart en in de 

heerlijke geur van Amerys (geur van de liefde). Geleverd in de kleur rood.

€7,00

€7,00
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GESCHENKEN MET EEN EXTRA WARM HART

Bloeipotlood
Een potlood dat groeit? Jazeker, met deze vernieuwende potloden hoef je 

nooit meer het stompje van je potlood weg te gooien. Vanaf nu zet je het in een 

bloempotje met aarde en je geeft het water. Vanzelf groeien er vrolijke bloemen, 

verse kruiden of lekkere groente uit.

Keuze uit: Thijm, Madeliefje, Vergeet-me-nietje of basilicum

€3,25

Keuze uit: madeliefje, 
Vergeet-me-nietje  

of basilicum



ZEG HET MET EEN QUOTE!
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Handcreme
Een verzorgende handcrème met de geur van bamboe om de helpende handen 

eens flink te verwennen.

Handzeep ‘Jouw handen zijn goud waard’
Kwalitatieve handzeep ‘Minty Moments’. Inhoud 500ml

€7,50

€8,00
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ZEG HET MET EEN QUOTE!

Giftbox handzeep + bodylotion
Combinatie van twee flacons met toffe quote en zalige geuren.

Giftbox handzeep + limonade of degustatiebier
Mooie giftbox met handzeep en een lekkere Limonade Wostok (limonade van de 

voormalige Sovjet-Unie) of Fourchette, een gastronomisch degustatiebier.

€17,50
€12,00

OF



ZEG HET MET EEN QUOTE!
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Match made in heaven
Om een kaarsje aan te steken op al die mooie momenten! Door de stijlvolle 

verpakking en de leuke quote ‘Match made in heaven’ hoef je deze grote lucifers 

niet op te bergen, maar wil je ze juist een mooi plekje geven in huis. Het flesje 

bevat 100 lucifers van 10 cm hoog.

Je bent een kanjer
Geschenkbox met zeep in de vorm van een hart. Quote Je bent een kanjer. Een 

stevig signaal naar uw medewerkers!

€9,50

€4,50
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EEN PAKKET OM (MEE) UIT TE PAKKEN

Bird box
Uniek en origineel geschenk! Dit cadeau bevat een vogelvoederhuisje, heerlijke 

crackers en twee verschillende dipsauzen. Deze uiteraard voor de medewerkers 

zelf. Ter aanvulling kan een vogellolly met heerlijke zaadjes voor de gevleugelde 

vrienden.

Pakket streekbier
Prachtige cadeauverpakking van het exclusieve verjaardagsbier Gouden Arend 

met 2 unieke degustatieglaasjes om ten volle van dit heerlijke bier 

te kunnen genieten!

€23,00

€27,50*

*Met vogellolly  €33,50



LOSSE VERWENNERIJEN
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Tafelhaard
Een echte eyecatcher voor op tafel. De Stonefire brandt op bio-ethanol, deze 

natuurlijke brandstof geeft geen geur en/of roet af. De tafelhaard is eenvoudig 

in gebruik en wordt geleverd inclusief steentjes en vlamdover. Perfect voor 

ieder seizoen en door het strakke, basic design goed te combineren met andere 

woon- of tuinaccessoires

Caran d’Ache
Deze navulbare luxe balpen van gerecycleerde Nespresso capsules zorgt voor de 

meest comfortabele schrijfervaring.

Andere uitvoeringen eveneens mogelijk

€41,00

€30,00



19

LOSSE VERWENNERIJEN

Brandblusdeken met toffe print
De mooiste manier om veilig te blijven! De blusdekens fleuren elke ruimte op. 

Ontvlammende opladers, kaarsen of keukenbrandjes: je hebt ze zo geblust!

Jij kiest het dessin naar keuze, combineren mag! Schoonmaakslijm
Antibacterieel schoonmaakslijm, om plekken schoon te maken waar je lastig bij 

kan komen. Geschikt om toetsenborden, game consoles, afstandsbedieningen 

en telefoons schoon te maken. Steeds opnieuw te gebruiken.

€31,00

€4,50
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LOSSE VERWENNERIJEN

Wijnkoeler- en beluchter
Dit 2-in-1-geschenk brengt wijn op kamertemperatuur onmiddellijk in de perfect 

gekoelde toestand tijdens het gieten. Bovendien brengt deze extra lucht in de 

wijn voor de ideale smaaksensatie!

€20,00

Hoe voorzie ik het gouden geschenk 
voor mijn medewerkers? 
Bestellen kan door een mail te sturen naar info@kador.be Daarbij geeft 

u aan over welk product het gaat en het (geschatte) aantal stuks. Ieder 

geschenk wordt voorzien van geschenkverpakking en een toffe quote 

(vraag naar de mogelijkheden). Indien logo bedrijf + eventuele persona-

lisatie gewenst, contacteer ons voor de mogelijkheden, dan wordt een 

personalisatie op maat voorgesteld. U kan zelf een levermoment naar 

keuze vermelden. 

Wij leveren de geschenken éénmalig op één adres. Indien gewenst kan 

u de pakketten per persoon aan huis laten leveren mits supplement 

(€3,5 pp excl. btw voor brievenbuspost, andere geschenken na offerte 

afhankelijk van het aantal stuks en de verspreiding van de adressen). 

Wij staan open voor alle suggesties, en denken graag met u mee voor de 

mooiste glimlach op ieders snoet!

Kad’Or (voorheen La Boutique) 
0476834309

Molenstraat 204, 9900 Eeklo 
www.kador.be

BTW BE0674.871.461


