
Wil je je medewerkers graag verrassen of hen bedanken 
voor hun inzet? Wil je hen tonen dat je hen écht waardeert? 
De Kadonation Cadeaubon is het perfecte cadeau voor een 
glimlach bij elke werknemer!

De Kadonation 
Cadeaubon
Het ideale geschenk om jouw  
medewerkers te belonen



Kadonation Cadeaubon

Waarom een cadeaubon?
Uit onze recente marktstudie* blijkt dat een cadeaubon hét geschenk  
bij uitstek is voor je medewerkers. Waarom? Omdat je hen daarmee  
volledige keuzevrijheid schenkt.

Waarom een Kadonation Cadeaubon?
Hij biedt tal van voordelen, zowel voor jou als werkgever als voor  
je werknemers! 

Te besteden bij meer dan 1.000 winkels, oftewel 75 kadopartners en 
goede doelen. In zijn geheel, of in delen. 

Standaard levenslang geldig (tenzij je dit als bedrijf anders wenst). 

 
 
 
Keuze uit verschillende types:  
een digitale bon, een kaartje,  
een kaartje in envelop of een kaartje  
in een kadodoosje, met of zonder 
sleeve. 
 
 
 

Fiscaalvriendelijk: de Kadonation Cadeaubon voldoet aan alle 
voorwaarden om te genieten van het gunstig wettelijke kader voor 
personeelsgeschenken.

Te personaliseren in de huisstijl van jouw bedrijf. 

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam:  
Per 100 euro aan cadeaubonnen plant Kadonation een boom met 
WeForest. Het cadeaukaartje en -doosje dragen het FSC-label. 
Bovendien is de cadeaubon te spenderen bij tal van goede doelen!

Tevreden klanten

Samen met ruim 500 kmo’s 
en grote ondernemingen 
maakten we ruim 100.000 
werknemers gelukkig met 
een Kadonation Cadeaubon. 
Zet hem in als stressvrij 
en origineel cadeau om je 
waardering te uiten aan je 
medewerkers!

“ Kadonation levert een 
klantgerichte en vlotte  
service. Het is een 
ideaal geschenk om 
aan je medewerkers  
te geven!”

SPIROMATIC

“ Kadonation staat garant  
voor een persoonlijke 
en betrouwbare service.  
Iedereen vindt zijn gading  
tussen de geschenken. 
Top!”
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* Studie uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van Kadonation bij meer dan  
2.000 medewerkers - voorjaar 2021


