Feestpakketten, Hoe werkt het?
Onze feestpakketten zijn geheel zelf samen te stellen.
Je start altijd met het basispakket bestaande uit de unieke Welkom Thuis tas en een
cadeaubon van € 5,- . Het basis pakket kost €15,-.
Vervolgens kun je het pakket zelf uitbreiden. Hieronder een overzicht van onze producten.
Bedrijf

Product?

Welkom Thuis

Cadeaubon

Prijs
€10,-

(de kadobon
van het
basispakket
komt dan te
vervallen.)

€15,€20,€25,€30,-

Welkom Thuis

Brownies
(ons eigenrecept
met Callebaut pure
chocolade)
Blondies
(ons eigenrecept
met Callebaut witte
chocolade)
Pinkies
(ons eigenrecept
met Callebaut ruby
chocolade)
Gevulde roomboter
amandel speculaas

€2,50

€2,50

€2,50

€2,50

Foto

Aantal

Nero wijn

Rogon plaids

Wit
Croix d’Or
Chardonnay

€ 7,50

Rood
Croix d’Or
Merlot

€ 7,50

Groen

€ 12,50

Roze

€ 12,50

€ 12,50

Tiendas
Diferentes

Bakkerij
Morssink

€ 3,50

Kerstbrood

€ 5,-

Twistea thee
met theezeefje

Eline’s
knuffeltjes
(handgemaakt)

Hollands
kaascentrum

Cozy Christmas

€ 10,-

Oh Denneboom

€ 10,-

Klein

€15,-

Groot

€25,-

Geitenkaas assorti

€8,-

Kaas kruidig assorti

€8,-

Dippers met
pesto/oude kaasdip

€8,-

Hieronder een aantal voorbeeld pakketten.
Voorbeeld 1: Basispakket de Welkom Thuis tas met cadeaubon t.w.v. €5,-

Voorbeeld 2: Wijnpakket € 30,50
(incl WT tas en cadeaubon €5,-)

Voorbeeld 3: Theepakket € 30,(incl WT tas en cadeaubon €5,-)

Voorbeeld 4 Kidspakket € 42,50
(incl WT tas en cadeaubon €5,-)

Belangrijk om te weten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd bellen naar tel. 0492 77 59 44 (bereikbaar tussen 10.00
uur en 16.00 uur)
Of stuur een mail naar bestelling@welkomthuishelmond.nl.
Graag geef ik advies voor het samenstellen van leuke pakketten voor bepaalde budgetten.
Verder is dit formulier makkelijk te downloaden en in te vullen.
(www.welkomthuishelmond.nl/feestpakketten)
Stuur het ingevulde formulier naar bestelling@welkomthuishelmond.nl vermeldt hierbij duidelijk je
naam en telefoonnummer.
De pakketten hebben een levertijd van maximaal een week. Dit omdat alle producten vers
aangeleverd worden. Houdt hier rekening mee.
Het basispakket met de producten van Welkom Thuis zijn altijd verkrijgbaar.
We gaan er mooie feestweken van maken!
Met vriendelijke groeten,
Loes Theunisz

Liefde is… help elkaar
Liefde is… de dagbesteding voor de kids overeind houden
Liefde is… dankbaar zijn

