
"You had me at 

Ho Ho Ho"

D e a r 
s a n t a  b o s s

Geef je collega 
een verrassend 
kerstgeschenk!

K E R ST g e s c h e n k e n
*

*

*

*

*



Verras je collega’s of relaties dit jaar met een 
origineel KEET KERSTPAKKET!

Bij KEET vind je de leukste cadeaus met een 
origineel design en een uniek verhaal. Door 
ons shop-in-shop concept is ons aanbod zo 
gevarieerd dat er gegarandeerd voor ieder 

een leuk pakket tussen zit!
 

In deze folder presenteren wij inspiratie 
pakketten! Zie jij een pakket of meerdere 

pakketten die je aanspreekt, neem contact 
op. Heb je andere ideeën? Wij hebben 

nog veel meer leuke artikelen. Laat het ons 
gerust weten, wij denken graag met je mee 

en maken graag een pakket op maat.  

Zie jij het al voor je? Die blije gezichten bij 
het ontvangen van de KEET Kerstpakketten. 
Wees er snel bij, want voor je het weet is het 

alweer de gezelligste tijd van het jaar. 

Make it a December to Remember!

D e a r  s a n t a  b o s s





I n s p i r a t i e
K E R ST P A K K ET T E N





**





€30,-

€40,-

€50,- €50,-

€40,-

€30,-

6.

All I want for christmas is.. 

€50,-

I don't sweat,
  I sparkle

oh Deer, Merry christmas



v o o r w a a r d e n*

Bestellen doe je zo:
Bij interesse graag contact opnemen via onderstaand mailadres:

info@keetrotterdam.nl 

Producten en pakketten op de foto zijn ter inspiratie. 
Wij hebben nog veel meer artikelen. De keuze is reuze! 

Het kan zijn dat je net niet iets ziet wat je leuk vindt.  Schroom niet om je ideeën 

te delen. Wij denken graag met je mee en maken graag een pakket op maat. 

Bestelling ophalen in winkel of verzenden
Wij hanteren standaard verzendkosten van postNL.

Let op! Sommige pakketten kunnen vanwege kwetsbare inhoud niet worden 

verzonden worden en kunnen alleen opgehaald worden in de winkel. 

Bestelling dient middels factuur te worden betaald. 

Bij afname van een groot aantal pakketen dient er vooraf een 
aanbetaling te worden voldaan van 30% van het totaal bedrag

Bestel op tijd, via info@keetrotterdam.nl
 Wij maken alle pakketten zelf met heel veel liefde. Daarom ziet het er ook extra 

leuk uit.  Bestel daarom op tijd zodat wij de tijd hebben om je te verrassen! 

*

Liefs, 

Producten kunnen op de foto iets afwijken van de levering.
Producten in deze folder kunnen iets afwijken van wat wij op het moment van 

bestellen voorradig hebben. Het kan bijvoorbeeld net een ander label hebben of 

ander kleurtje. Deze folder dient daarom als inspiratiefolder.  Uiteraard leveren we 

wel altijd vergelijkbare producten uit het gekozen pakket. 


