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Kad’Or Paasbrochure 2023

De lekkerste periode van het jaar komt er alweer aan. Kad’Or heeft een origineel en 

smakelijk aanbod samengesteld om uw Gouden Medewerkers dat gevoel van extra 

appreciatie te bezorgen. 

Al onze kwalitatieve chocoladeproducten zijn 100% streekproducten,  vervaardigd in 

Oost- en/of West-Vlaanderen. We hebben zoveel lekkers te bieden! 

Ieder individueel geschenk voor met de grootste zorg afgewerkt en voorzien van een 

toffe sticker: “Liefs, PaasBaas” om uw medewerkers in de chocolade-schijnwerpers 

te plaatsen. 

Als extra kan jullie bedrijfslogo worden voorzien (€0,50/st). Deze service is gratis 

vanaf 100 stuks.
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Wie vindt het gouden ei?
Kad’Or kan voor deze gelegenheid als verrukkelijke extra in een aantal geschenken 

naar keuze een Gouden Ei verstoppen. De medewerker die het Gouden Ei vindt in zijn 

geschenk gaat naar huis met de grote haas! Deze leuke extra zorgt gegarandeerd 

voor extra entertainment op de werkvloer. 

Haas 46cm + Gouden Ei €50/st 

Haas 36cm + Gouden Ei €28/st
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Brievenbusdoos  
‘Vrolijk Pasen’
Deze Paasdoos past in iedere brievenbus en is eenvoudig te bezorgen per post. 

Bovendien héél handig te vervoeren. Een geschenk dat iedereen lust. De inhoud is 

daarom niet minder origineel! U heeft hierbij de keuze uit volgende inhoud: 

Nestje met meeuweneieren €4,90
Nestje met meeuwen- en paaseieren €6,60
Chocoladelolly, diverse eieren en caraques €8,50
Reuze-ei, diverse paaschocolade €12
Reuze-ei, lollies, diverse chocolade en -meeuweneieren, caraques €18,75
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Paaszakjes 
Deze paaszakjes zijn héél tof om te geven en te krijgen en zorgen voor een brede 

glimlach op ieders gezicht. U heeft hierbij de keuze uit volgende inhoud:

Assortiment paas- en meeuweneieren €4,90
Paas- en meeuweneieren, mini-chocoladefiguren €9,50
Paas- en meeuweneieren, mini-chocoladefiguren en chocoladefiguren €13,50
Paas- en meeuweneieren, reuze-ei, chocoladefiguren en -eieren €19,50
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Paasmand luxe
Deze mand is het meest luxueuze paasgeschenk met een totaal assortiment cara-

ques, lollies, paasguimauve, chocolade-eieren en paasfiguren, meeuweneieren … en 

de reuze-chocolade figuur!

Verkrijgbaar met en zonder de handzeep ‘Jouw handen zijn Goud waard’ om jouw 

medewerkers helemaal te verwennen!

Paasmand luxe met handzeep €49
Paasmand luxe zonder handzeep €41
Deze paasmand kan ook worden gevuld met een kleinere inhoud, bedrag naar keuze 
vanaf €25
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Paasgeschenk met 
luxe paasfiguur
Centraal in dit geschenk voorziet Kad’Or een luxe-chocoladefiguur van 22 cm. Dit 

geschenk wordt aangevuld met een divers assortiment (mini-)figuren, paaseitjes en 

caraques, meeuweneieren.

€29
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Uniek geschenk met 
decoratief ei 
Een blijvend geschenk met dit decoratief ei. De chocolade figuren, lollies, paaseieren 

en caraques worden gepresenteerd in een paasei, dat later nog kan worden gebruikt 

ter decoratie in de woning of bureau van uw medewerkers. 

Geschenk ei Geel (groot) €19
Geschenk ei Wit (klein) €12
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Geschenkpakket met 
handzepen
Een geschenk dat bij iedereen in de smaak valt! Twee luxe handzepen (elk 500ml!) 

met chocolade-caraques en optioneel een reuze-ei. 

Handzepen €18,5
Handzepen + chocolade-caraques €23
Handzepen + chocolade-caraques en reuze-ei €29
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Losse paas-attenties 
Zakje mini-bunny zandkoekjes €5,75

Gift set bruisballen (12st.) €5,90 - Een heerlijk bruisend cadeau! Geproduceerd in 

Europa. Producten van natuurlijke oorsprong, niet getest op dieren.

Tafelhaard €41 - 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.
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Collectieve geschenken
Heel tof om de groepssfeer op het werk te bevorderen door te kiezen voor een 

collectief geschenk. Met dit assortiment scoor je sowieso!
Bak kwalitatieve paaseieren assortiment 8 kg €240 (€30/kg) (1)
Assortiment kleine paasfiguren gepresenteerd in paasmand €25/kg (2)
Mand vol paaslekkers +- 3kg = €75/mand (3)

2
1

3
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Hoe bestellen?
De levering van de paasgeschenken is voorzien op 5 & 6 april, zodoende kunnen deze 

worden uitgedeeld de vrijdag vóór het Paasweekend. Alternatieve leveringsdag in 

samenspraak. 

Bestellen kan tot 24 maart. Na deze datum kunnen we nog bepaalde geschenken 

leveren bij late orders maar het assortiment zal uiteraard beperkter zijn. Bestellen kan 

per mail naar info@kador.be met vermelding van het type geschenk en het aantal 

gewenste stuks. Levering is gratis vanaf €250, onder dit bedrag wordt een forfait van 

€15 aangerekend. Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief btw.

Alvast een fijn Paasweekend voor u 
en uw Gouden Medewerkers!

Kad’Or (voorheen La Boutique) 
0476834309
Molenstraat 204, 9900 Eeklo 
www.kador.be
BTW BE0674.871.461


