
Op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk voor uw medewerkers 
en/of klanten? Ontdek de Handymade pakketten: kant-en-klare 
geschenkboxen, op maat van uw bedrijf en samengesteld  
uit producten ‘made in maatwerkbedrijven’.  

Laat u inspireren door onze vijf unieke boxen,  
in verschillende thema’s en op maat van uw budget.

Duurzame boxen
Met deze boxen draagt u  
een steentje bij aan een duurzamer 
planeet. Ze laten u kennismaken  
met het Handymade aanbod  
aan herbruikbare en/of upcycling  
producten. 100% made  
by maatwerkers!

Met deze boxen ontdekt u  
het diverse aanbod op Handymade,  
de webshop waar louter producten 
verkocht worden gemaakt in Belgische 
maatwerkbedrijven.

De duurzame box  
aan 16€* BTW excl.

Omvat 1 herbruikbaar  
boterhamzakje, 1 herbruibaare  
stoffen tas, 1 katoenen sponzen  

keukenrol en 2 herbruikbare  
reinigingsdoekjes om make-up  

te verwijderen.

Ontdekkingsbox  
aan 41€* BTW excl.

Deze box omvat 1 kersepitkussentje,  
1 fles hopscheutenjenever,  

4 artisanale biertjes en  
1 notitieboekje A5 Wiroma®.

Ontdekkingsbox  
aan 83€* BTW excl.

   De meest complete  
Handymade cadeaubox!

Deze box omvat 3 etuis gemaakt  
van afgedankte reclamespandoeken,  

1 fles hopscheutenjenever, 1 notitieboekje  
gemaakt van oude topografische kaarten,  

1 Billi Bednetpoes met opwarmbaar  
hartje, 5 herbruikbare reingingsdoekjes  

om make up te verwijderen alsook 1 mandje  
om deze doekjes in weg te bergen,  
1 oprolbare keukenhanddoek en  

1 herbruikbare broodzak.

Regionale alcohol 
geschenkbox  

aan 23€* BTW excl.
Voor de fijnproevers onder  
ons! Deze box omvat 1 fles  

hopescheutenjenever  
en 4 flesjes artisanaal bier.

De duurzame box  
aan 41€* BTW excl.

Omvat 1 herbruikbare koffiefilter,  
1 notitieboekje gemaakt van oude  

topografische kaarten, 1 herbruikbare  
stoffen tas, 1 mandje voor het bewaren  

van make up spullen, 1 katoenen sponzen  
keukenrol en 1 brillenetui gemaakt  

van afgedankte reclamespandoeken.

Ontdekkingsboxen

Unieke relatie- en eindejaarsgeschenken  

met 100% sociale economie producten!



Unieke relatie- en eindejaarsgeschenken  

met 100% sociale economie producten!

Praktisch
•  De pakketten worden verpakt door onze maatwerkers, en naar wens geleverd  

in uw bedrijf of bij uw klanten/medewerkers thuis.
•  Hoe plaatst u een bestelling? Mail de gewenste cadeaubox, het gewenste aantal 

en uw facturatiegegevens door naar info@handymade.be, met vermelding  
van een mailadres en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken om verder 
praktische afspraken te maken.

•  Om uw cadeauboxen voor het eindejaar tijdig geleverd te hebben,  
kan u bestellen tot en met maandag 22 november 2021.

Meer info?
Stuur een mailtje naar info@handymade.be en wij helpen u graag verder!

Prijzen

Boxes Prijs BTW excl./incl. Verzending BTW excl./incl.*
Duurzame box 16€ 16€/19,4€ 8,3€/12,2€

Duurzame box 41€ 41€/49,6€ 8,3€/12,2€

Ontdekkingsbox 41€ 41€/49,6€ 12,1€/14,6€

Ontdekkingsbox 83€ 83€/100,4€ 8,5€/10,3€

Alcohol geschenkbox 23€ 23€/27,8€ 10,5€/12,6€

Vindt u uw gading niet meteen in ons aanbod aan eindejaarsgeschenkboxen?
•  Bestel op www.handymade.be het product van uw voorkeur (u vindt daar nog 

andere cadeauboxen, maar ook kersepitkussentjes, originele upcycling producten 
en ja, zelfs kerstbomen vanaf 15 november!

•  Bestel een cadeaubon, zodat uw werknemers/klanten zelf hun keuze kunnen 
maken uit ons uitgebreide aanbod aan producten (allemaal 100% made by 
maatwerkers!)

*Onze prijzen zijn inclusief verzending naar uw individuele klanten of medewerkers. Als u de geschenkboxen zelf aan uw klanten of personeel 
bezorgt, dan bezorgen wij u een leveringstarief voor de gehele bestelling op 1 adres.


