2O22

Blijk van
waardering

Maak kennis met
Van Altena Wijchen
Van Altena Groothandel is jouw complete

en via het bijgeleverde formulier te bestellen.

leverancier waar je terecht kunt voor al je

Dit kan ook via onze website waar je de

kerst- en relatiegeschenken, welke wij

pakketten digitaal kunt bekijken. De pakketten

presenteren in onze prachtige showroom.

worden in ons eigen magazijn samengesteld,

Onze showroom is geopend van 1 oktober

zodat alle producten zo vers mogelijk verwerkt

tot 1 december waar op afspraak samen

worden. Om teleurstellingen te voorkomen

met ons kerstgeschenken kunnen worden

adviseren wij je om tijdig te bestellen.

samengesteld. Geheel naar eigen keuze
of waarbij een standaard pakket als basis
gebruikt kan worden. Kortom een oplossing
voor iedereen.

Verder hebben wij in deze feestelijk periode
veel soorten relatiegeschenken op voorraad.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan kisten met mooie
wijnen, de lekkerste champagnes, speciaal

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om uit

bieren en vele andere gedistilleerde dranken in

onze mooie kerstbrochure een keuze te maken

een feestelijke verpakking.

01 - Paul - € 48
02 - Stan - € 37

03 - Chris
€ 42

04 - Erlin - € 45

06 - Anita
€ 31

05 - Brechje - € 17

07 - Hannie
€ 27

08 - Wilma
€ 45

09 - Ria - € 28

10 - Eva
€ 55

11 - Ivo
€ 32

12 - Karen
€ 38

13 - Frank - € 43

14 - Ellen
€ 34

15 - Joey - € 50

Pracht
Pakket
Dit blauw / witte pakket is echt een
verwenpakket! Een prachtig trendy
design. Lekkere, smaakvolle producten
voor bij de thee en / of voor bij een goed
glas wijn. Aangevuld met handcrème
en showerfoam uit de Janzen 33-serie.
Een heerlijk zachte badstof handdoek
en een micro-bag van vrachtwagenzeil
maken dit pakket helemaal af.
Tip: De micro-bag is ook ideaal om mee
te nemen naar de gym / fitness of als
extra tasje voor een weekendje weg.

16 - Peter - € 57

Tip: maak een afspraak in onze showroom

18 - Wim
€ 23

17 - Henk - € 38

19 - Bas - € 89

20 - Rick
€ 35

21 - Jacinta
€ 41

22 - Milou
€ 30

23 - Coen
€ 46

24 - Janske
€ 53

25 - Veronique - € 54

26 - Gijs
€ 49

Hoe laat jij
blijken dat
je iemand
waardeert?

excl. droogbloemen

27 - Lotte
€ 40

29 - Sonja
€ 19

28 - Karin - € 48

30 - Ricardo
€ 36
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31 - Tonny - € 32

32 - Noor - € 67

33 - Jurre
€ 26

Kerst
Kanjer
Feestdagen zijn natuurlijk dé dagen om
samen met familie en vrienden door te
brengen. Door de combinatie van spellen
en lekkere snacks, zorgt dit pakket
voor extra gezelligheid tijdens Kerst,
Oud & Nieuw of gewoon een leuke
zaterdagavond. Dus of je nu voor de
‘bingo’ gaat, voor de ‘pubquiz’, voor het
‘weet jij het?’ spel of voor alle drie...
het is gegarandeerd een avond vol
plezier! Geniet van elkaar en van dit
prachtige pakket. Proost!

34 - Maike - € 55

Tip: stel zelf samen

35 - Sandra
€ 62

36 - Pascal
€ 145
37 - Ilona
€ 42

38 - Lyanne - € 54

39 - Desiree
€ 39

40 - Theo - € 51

41 - Janne
€ 44

W ie inspireer t
jou om een
beter mens
te zijn?

42 - Heleen
€ 29

43 - Caroline - € 69

44 - Romee
€ 58
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45 - Anne
€ 99

46 - Ruud
€ 31

47 - Jeroen - € 34

48 - Thom
€ 52

49 - Michel - € 33

50 - Katie - € 41

51 - Maud
€ 25

52 - Clarita
€ 25

53 - Julia - € 56

54 - Jan - € 24

55 - Twan - € 22

56 - Nienke
€ 16

Heb je
vandaag een
complimentje
gegeven?

57 - Monique - € 23

58 - Kim
€ 31

59 - Joop
€ 46
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60 - Max
€ 59
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1. Het koudste seizoen van het jaar
2. Met deze mensen vier je Kerst vaak samen
3. Gezette man met een lange witte baard
4. Wordt elk jaar weer mooi opgetuigd
5. Een vleesgerecht geknoopt met touwtjes

6. Deze geef en / of ontvang je met Kerst
7. Deze hang je in de boom
8. ... kent geen tijd
9. Neerslag die bestaat uit ijskristallen
10. Tafelen met kleine pannetjes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het samenstellen van een kerstpakket of relatiegeschenk is
onze specialiteit. Of je nu kiest uit de 60 standaard pakketten
of zelf je pakket samenstelt: er geldt bij ons geen minimale
afname. Zelfs één pakket (zie algemene voorwaarden) is dus
mogelijk. Daarnaast bieden we extra diensten die het nog
gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld door de pakketten thuis
bij de ontvanger te laten bezorgen. Een gepersonaliseerde
brief of kaart aan het pakket toevoegen? Geen probleem!
Maatschappelijke betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. We werken samen met diverse partners uit de regio. Biologische en duurzaam geproduceerde producten maken deel uit

Bekijk online:

van onze pakketten, evenals artikelen van diverse goede doelen.
Wij verpakken standaard alle pakketten in FSC gecertificeerde
dozen. Als we allemaal ons steentje bijdragen, werken we op
die manier aan een betere wereld voor iedereen. Jouw pakket
is onze zorg. Vraag gerust naar de uitgebreide mogelijkheden.
Gezien de huidige markt is helaas ook het kerstpakket duurder geworden. Dit door schaarste, stijgende productieprijzen,
brandstofprijzen en loonkosten. Helaas hebben wij hier geen
grip op. Aan de prijzen van deze prachtige pakketten kunnen
eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden doorgevoerd.
Deze worden via onze website gecommuniceerd.

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we in deze mooie,
sfeervolle brochure maar liefst 60 zorgvuldig samengestelde
kerstpakketten en relatiegeschenken voor je op een rij gezet.
We hebben ook een bestelformulier toegevoegd. Deze hoef je
alleen maar in te vullen, per post of e-mail te versturen en jouw
kerst- of feestpakket is eenvoudig geregeld.
Uit ervaring weten we, dat velen graag een persoonlijk accent
aan de samenstelling en de inhoud van het feestpakket willen
toevoegen. Ook een geheel zelf samengesteld pakket kan een
wens zijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden van o.a.
een keuze-cadeau concept, cadeaubonnen, een kerstmarkt,
landelijke bezorging, géén minimale afnames of personalisering.

hebben we een ruime keuze artikelen voor je uitgestald in onze
showroom, overzichtelijk en toegankelijk.

Pieter Zeemanstraat 11, 6603 AV Wijchen
T 024 - 641 23 54
info@vanaltenawijchen.nl
www.vanaltenawijchen.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Door de fabrikanten aangebrachte wij
zigingen in het assortiment worden voorbehouden. Als een artikel uitverkocht is of door de
fabrikant niet meer is te leveren, wordt na overleg, dit artikel vervangen door een gelijkwaardig
product. Op alle leveringen en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoor
waarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Alle pakketten
en relatiegeschenken worden verpakt in een geschenkdoos, tenzij anders vermeld.

Vormgeving Rutten Design, Gennep | Fotografie pakketten Guido Pelgrim, Terborg | Dit is een uitgave van Ster In- en Verkooporganisatie te Amersfoort, www.ster-inkoop.nl

Neem van ons aan, bijna alles is mogelijk. Om daaraan te voldoen

