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Kerst pakketten & 
Kerstmarkten



Kruger Geschenken   
Pottenbakkerstraat 3 

9403 VK Assen 
Tel. 0592-460009

nfo@krugergeschenken.nl   
www.krugergeschenken.nl   

Even voorstellen!

Wij helpen u met veel plezier met het uitzoeken van mooie kerstgeschenken of het 
organiseren van gezellige kerstmarkten. Hierin kunnen wij u geheel ontzorgen en 
alles van A-Z regelen, inclusief een waterdicht registratiesysteem met E-tickets. 

Ook kunt u bij ons terecht voor een breed assortiment gepersonaliseerde relatie-
geschenken: van usb sticks en powerbanks tot tassen, pennen en activity trackers.

Onze manier van werken is: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 
Geen verrassingen, maar duidelijke communicatie en afstemming, een partner 
waar u op kunt bouwen. Onze klanten waarderen ons om ons enthousiasme en 
onze kwaliteit, flexibiliteit en service.

De kerstpakketten of de kerstmarkt worden samen met u geheel naar wens 
samengesteld. Wij  laten u graag onze compleet ingerichte showroom zien en denken 
mee wat voor uw relaties het mooiste geschenk of de verrassendste en gezelligste 
invulling van een kerstmarkt kan zijn.

We presenteren met trots dit magazine, waarin we een klein gedeelte van ons 
assortiment en ons bedrijf laten zien. Graag tot ziens in onze showroom! 

Met gastvrije groet, Tanja Snel & Alfred de Hoop

www.andriesgeschenken.nl

Waardering





Spetter
end 

2020
    

€39
,95

Paper photo props
Sparkling druivensap
Oliebollenmix
Parmesan dipstokjes
Aioli
Borrelworst
Pinda’s

Decolamp LED
Soesjes kaas bieslook 
Chocoladereep Happy new year
Blondie cake
Marshmallow frites in puntzak
Chocolade bonbons
Fletcher Hotels waardecheque
Luxe geschenkdoos

Paper Flag Banner met krijtje
Naturel chips
Blondies cake
Chocoladetruffels
Cookies caramel-zeezout in drinkbeker
Earth water in glazen fles
Toastjes
Creme de brie
Cookies in Donut-vorm
Marshmallow frites in puntzak
Fletcher Hotels waardecheque
Luxe geschenkdoos

MWAH    
€25

,95

info@krugergeschenken.nl
0592-460009



Fire&
Frost

 €39,9
5

Zacht luxe plaid 
antraciet 130x180cm
Erwtensoep
Zweedse broodjes
Smoked kaasdip
Chocolademelk
Slagroom
Appeltaart in bakvorm

Marshmallows kerstboom-vorm 
Kersthanger koekjes
Chocoladetruffels
Borrelworst
Naturel chips
Rice snacks
Fletcher Hotels waardecheque
Luxe geschenkdoos

Tapas tray - staander met 
3 plankjes incl 1 dipsaus bakje
Fles witte wijn
Mediterraanse broodmix
Mix voor kruidenboter
Dipstokjes
Creme de brie
Sweet chili toastjes

Tapas   
 

€48
,95

Soepstengels
Serranoham
Pinda’s
Cocktailworstjes
Ham-kaas bolletjes
Borrelworst
Luxe geschenkdoos

info@krugergeschenken.nl
0592-460009



Wilt u dit jaar een gezellige kerstmarkt aanbieden 
aan uw medewerkers? Wij helpen u graag met de 
organisatie! Dit kan volledig van A-Z of voor slechts 
bepaalde onderdelen. 

Voor welke invulling ook gekozen wordt, ontzorgen 
is onze missie! Van een waterdicht registratiesysteem 
inclusief E-tickets tot het uitzwaaien van tevreden 
medewerkers na een verrassende, sfeervolle kerstmarkt.   

Gezellige
 Kerstmarkt







Showroom
Breed assortiment food- en 

non-food producten! 

Een afspraak maakt u gemakkelijk via 
0592-460009 / info@krugergeschenken.nl

Diverse MVO producten, 
bijvoorbeeld 

PET Recycled Plaids



Heer li jke Wijnen



Houten biertray met opener
2 luxe bierglazen
2 flesjes Hertog Jan
Plukbrood in bakblik
Mix voor kruidenboter
Goudse kaasbollen
Gehaktballetjes
Choco crunchies
Dropmix
Hartige sticks in 4 smaken
Naturel chips
Cervelaat worstjes
Zoute biscuits
Pepermunt
Chocolade vanille koekjes
Latte macchiato en cappuccino
Fletcher waardecheque
Luxe geschenkdoos

€49
,95

Adventur
e    

€45
,95

Stevige anti-diefstal 
rugzak 
Marshmallows inclusief 
lange BBQ prikkers
Cappuccino en latte 
macchiato
Zoute biscuits
Borrelworst

Crackers 
Smoked kaasdip
Borrelnoten
Mueslirepen
Chocolade
3 smaken thee
Fletcher waardecheque
Luxe geschenkdoos

Na geda
ne

Arbeid

info@krugergeschenken.nl
0592-460009



BE O bottle  - gemaakt van suikerriet 
restmateriaal i.p.v. ruwe olie
Muesli
3 soorten thee
Honeyspoons
Carrot cakemix in bakvorm
Earth water
Tony’s Caramel-zeezout
Mueslirepen
Broodsticks met zonnebloempitten
Biologische noten-zaden koek
Snack a jacks Sour cream & chive
Tomatensoep van de soepfabriek
Vegetable puntenslijper
Crackers
Vruchtenjam
Fletcher waardecheque
Luxe geschenkdoos

Tijd voor 
elkaa

r    

€35
,95

Kletspot “Vraag maar raak”
Appeltaartmix in bakblik
Chocolademelk
Slagroom
Stroopkoekjes
Hollandse dropmix
Cuphanger Brownie-koekjes

Erwtensoep
Soepstengels
Kleintje rookworst
Borrelnoten
Hartige sticks in 4 smaken
Fletcher waardecheque
Luxe geschenkdoos

Duurzaa
m

& Vitaa
l

€44
,9
5

info@krugergeschenken.nl
0592-460009

- Ondersteunt goede doelen
- div. biologische producten
- div. fairtrade producten
- ingepakt door mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt



Multifunctioneel item: 
donkergrijze zitkruk / 
opbergbox / binnen decoratie
Letterbord
LED lampjes in deco wijnfles
Blondies cake    
Naturel chips 
Fletcher Hotels waardecheque
Luxe geschenkdoos

Home
 deco 

   

€3
9,

50

Goed gevul
d    

€31
,50

Aluminium sportbidon
Heerlijke fuet
Pinda’s chili peppers
Chocoladetruffels
Kaneel popcorn
Oliebollenmix
Poedersuiker
Pasta fusillini
Pastasaus tomaat-
basilicum

Flatbread toast
Aardbeien jam
Gingerbread met sterretjes
Naturel chips
Meringues
Pepermunt
Cookies caramel-zeezout 
in drinkbeker
Fletcher Hotels waardecheque

                                                                                                              
                                                                                                    Een mooi gebaar! € 2,- van dit pakket  wordt gedoneerd 

                                                                                       aan de Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG)  

info@krugergeschenken.nl
0592-460009



Wij helpen 
u graag

Naast de pakketten in deze brochure hebben we 
tal van andere mogelijkheden. Elk pakket dat wij 
leveren wordt op maat samengesteld. 

Meedenken om samen tot de mooiste geschenken 
te komen is, naast ontzorgen, onze missie! 

Graag tot ziens in onze showroom!

0592-460009
info@krugergeschenken.nl



Waardering


