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een goed kerstgeschenk is leuk om te geven en bijzonder om te krijgen

Bijzondere Kerstgeschenken
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Het kerstpakket is het ultieme middel om uw medewerkers te bedanken voor hun inzet 

en uw relaties voor de prettige samenwerking. Met de mogelijkheden die wij in deze 

brochure bieden, gaat dat zeker lukken! 

De pakketten zijn geselecteerd op thema, kleur en prijsklasse. Ieder pakket bevat een 

bijzonder keramiekgeschenk, aangevuld met foodproducten. 

Zelf samenstellen is het leukste!

Stel zelf uw pakket samen of pas één van de standaardpakketten naar uw eigen wensen

aan. Persoonlijker kan het niet! Onze verkopers adviseren u met alle liefde en plezier om

tot de beste invulling van uw pakket te komen. 

Maatwerk

Behalve de samenstelling van uw pakket is het ook mogelijk het keramiekgeschenk te 

personaliseren door er een eigen afbeelding op aan te brengen. Denk bijvoorbeeld eens

aan een bijzondere foto, leuke tekening of uniek kunstwerk. Het artwork kunnen wij ook

voor u verzorgen. Wij hebben genoeg voorbeelden om u te inspireren. Vraag naar de 

mogelijkheden.

MVO-geschenken 

Dit jaar hebben wij vier pakketten samengesteld die gekoppeld zijn aan een atelier voor

kunstenaars met een beperking. Voor ieder verkocht kerstpakket wordt een vast bedrag

gedoneerd aan het atelier waar de kunstenaars schilderen. Een kleine bijdrage voor u, 

een groot verschil voor een ander.

Bestellen

U kunt gemakkelijk een vrijblijvende offerte aanvragen door even te bellen of een mail te

sturen naar info@schoonhovenkeramiek.nl

Verpakking

Ieder pakket leveren wij standaard in een geschenkverpakking. Het mee verpakken van

een wenskaart, bijsluiter of eigen artikel behoort tot de mogelijkheden. 

Bezorgen

Bezorgen doen we graag en gratis vanaf een orderbedrag van € 1000,00. Wij leveren 

dan binnen Nederland op één adres. Tegen meerprijs kunnen wij uw pakketten ook op

meerdere locaties of op huisadressen, binnen Nederland, leveren. Wilt u uw geschenk

naar het buitenland verzenden? Ook dit kunnen wij voor u regelen. 
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Winter en warmte komen samen in dit pakket. 

Twinkelende kerstverlichting buiten, gezellig samen voor

de open haard na een lekker middagje sleeën. Genieten

van warme chocolademelk met slagroom, of toch een

glühwein? Een heerlijk pakket, met lekkere opwarmertjes,

die zorgen voor warmte tijdens de koude winterdagen.

� Ook verkrijgbaar met molen- of bloemdecor. 

� Stroopwafelpot leverbaar, tegen meerprijs, 

met eigen afbeelding vanaf 50 stuks.

holland winterpakket

Het gezelligste seizoen van het jaar mag gevierd worden met dit kerstpakket vol heerlijk

verwarmende geschenken met een Hollandse twist. Geniet van lekkere zoetigheden zoals

heerlijke chocolademelk. Geserveerd in leuke Delfts blauwe bekers. Laat het buiten maar

goed koud worden, want warm smaakt chocolademelk toch het lekkerst. Zeker met een

dikke dot slagroom erop en een groot stuk speculaas erbij!

� Set met vier bekers leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 125 sets.

i love holland-pakket 

€25,-€36,50



Wist u dat ‘de’ espresso oorspronkelijk een Franse, en niet een Italiaanse uitvinding is?!

Gelukkig hebben de Italianen, heel lang geleden, de kunst van het espressozetten verfijnd. 

De espresso in dit pakket heeft een heerlijke hazelnootkleurige crèmelaag vol aroma. 

Verrukkelijk toch na het kerstdiner? Natuurlijk mag de zoetigheid niet ontbreken. 

Een lekkere cantuccini-koekje, stukje chocolade of een plakje Amaretto-likeurcake. 

Het zit er allemaal in! 

� Espressosetje leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 250 stuks.

espressopakket

€25,- €39,50

holland-is-hip-pakket

Wie wil er nu geen pakket dat origineel en creatief is?

De tulpenvaas, ontworpen door vormgeefster Chantal Niels,

is geïnspireerd op de bekende Amsterdamse grachten-

panden en de klassiek-Delftse tulpenvaas. 

Door de vaas weg te geven met een bloemenbon en 

een zakje tulpenbollen geniet uw relatie nog maandenlang

van uw geschenk.

� De prijs wordt aangevuld met de waarde van de bloemenbon.

� Ook verkrijgbaar met molen- of koedecor.

� Tulpenvaas leverbaar, tegen meerprijs, met eigen 

afbeelding vanaf 50 stuks.



geniet-van-tapas-pakket

Dit pakket is een garantie voor een gezellig avondje mediterraans genieten. Met een keur aan typisch Spaanse producten. Naast een rode wijn zijn ook het chorizo-worstje en 

de aioli niet weg te denken. De kleurrijke kunstwerken zijn van Johan Huijzer en exclusief voor Schoonhoven Keramiek gemaakt. De set bestaat uit één grote schaal en 

vier kleine bijpassende schaaltjes waarop u alle producten mooi kunt presenteren. Dit geweldige geschenk is zeer populair en ook na de kerstdagen erg leuk om te gebruiken! 

� Tapasset leverbaar, tegen meerprijs, 

met eigen afbeelding vanaf 250 sets.

Bijzonder Kerstgeschenk
€62,50



€25,-

€30,-

MVO - geschenken

Dit Fair Trade-pakket zit vol met eerlijke producten en vormt de basis van een onvergetelijk

kerstontbijt. Het pakket bevat een set van vier vrolijk gekleurde bekers. Het kunstwerk op

de bekers is gemaakt door Saskia Heida, één van de 25 kunstenaars van Atteljee in 

Leeuwarden, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Met de

aankoop van deze set bekers toont u als bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid. 

Niet alleen door de aankoop van de bekers, maar ook door de aankoop van de 

Fair Trade-producten.

� Set met vier bekers leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 125 sets.

100 procent eerlijk, net zo heerlijk. Het pakket bestaat uit een keramiekdoosje en een 

aantal biologische hartige snacks die geserveerd kunnen worden in het doosje. Door de

aankoop van dit bijzondere doosje, met werk van Derk Wessels, ondersteunt u Ateliers 

De Wijde Doelen. Hierdoor kan het atelier weer materialen kopen voor de kunstenaars.

� Vierkant doosje leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 50 stuks.

fair trade-pakket together we care-pakket



Dalende temperaturen met in de loop van de avond erwtensoep. Soep is nog altijd 

ongekend populair in Nederland. Zeker in de koude wíntermaanden wordt er nog graag 

een kommetje soep gegeten. 

In het pakket treft u vier soepkommetjes en erwtensoep. Heerlijk met rookworst, 

roggebrood en knapperige soepstengel. De kommetjes zijn voorzien van het werk van

André Lauffer en Aleida Pasker. Beiden kunstenaars met een verstandelijke beperking die

werkzaam zijn bij de ateliers van Stichting Abrona. Met de aanschaf van deze kommetjes 

ondersteunt u de ateliers van Stichting Abrona.

� Set met vier schaaltjes leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 250 sets.

soep & zo-pakket borrelpakket 

€42,-

€57,-

Zin in een lekker borreltje? Met dit pakket haalt u alles in huis

om even lekker te genieten. Door de mooie schaal kunt u alles

gemakkelijk op tafel serveren. De schaal is voorzien van het

werk van Aleida Pasker, Ria le Maître en Ans de Graaf. 

Drie kunstenaars met een verstandelijke beperking die werk-

zaam zijn bij de ateliers van Stichting Abrona. 

De aankoop van deze schaal is een erkenning voor het werk van

deze drie kunstenaars. 

Met de aanschaf ondersteunt u de ateliers van Stichting Abrona.

� Ook verkrijgbaar met koeien/tulpen decor.

� Vierkante schaal leverbaar, tegen meerprijs, met eigen afbeelding vanaf 50 stuks.

MVO - geschenken



zoetekauwpakket

Zeg het met taart en een lekker kopje koffie! Nodig de 

visite maar alvast uit met deze geweldige gebaksset. 

De set bestaat uit zes bekers en zes gebaksbordjes, en 

is voorzien van werk van Jacques Tange dat exclusief 

voor Schoonhoven Keramiek is gemaakt. Een leuke, 

moderne set met een knipoog naar het Delfts blauw. 

Alle ingrediënten voor een gezellige middag met taart,

warme drankjes, koekjes en cake, samen in één pakket.

� Gebaksset leverbaar, tegen meerprijs, 

met eigen afbeelding vanaf 250 sets

oud-hollands snoeppakket

Met dit gevelhuisje gaan we terug naar de 17de-eeuwse

grachtenpanden. U proeft de tijd van vroeger, met zijn

prachtige trapgeveltje en Delfts blauwe decor. 

Oer-Hollandser kan het niet! Het doosje is erg leuk om 

bijvoorbeeld te vullen met snoepgoed. Wilt u uw zakelijke 

relaties verwennen met een typisch Hollands en smakelijk

geschenk? Wij kunnen het doosje bijvoorbeeld vullen met

lekkere muntdrop, Hollandse geveltjes, of met nostalgisch

snoepgoed zoals Haagse hopjes. 

� Gevelhuisje leverbaar, tegen meerprijs, 

met eigen afbeelding vanaf 250 sets

€45,-
Vanaf

€20,-




