
Op de Dag van de Verpleging geven we 
onze helden graag de erkenning die ze 
verdienen. Als essentiële schakel in de 
zorg, zijn ze simpelweg onmisbaar - dat 
beseffen we iedere dag, maar vandaag 
nog net iets meer. 

Waardeer met een geschenk voor elk 
budget, of zet in op gedeeld plezier. 
Met iets wat voelt zoals een hart onder 
de riem, maar dan tastbaar.

Bedank je 
medewerkers
op Dag van 
de verpleging



Aanbod 
Dag van de 
verpleging!

One size 
doesn’t 
fit all!
Op zoek naar maatwerk? 
contacteer ons

Mini
gifts
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Lovely
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Sharing
gifts

 Geschenken om te delen 
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Premium
gifts

 Geschenken › € 10



↑ Geschenk 1
Lichtpuntje

↑ Geschenk 2
Handzeep

↑ Geschenk 3
Voetenbadje

Lichtpuntje - 7 branduren
Een kaarsje als aardigheidje om je medewerkers te 
laten weten dat je aan hen denkt. De combinatie 
van sinaasappel en kaneel zorgen voor warmte en 
gezelligheid in huis.

Handzeep - parabenen en siliconen vrij, vegan en niet 
op dieren getest. Een handzeep als attentie voor elk 
moment. Door de bloemige frisse fruitige geur is het een 
feestje om je handen mee te wassen. 

Voetenbadje - 100% natuurlijk. Een voetenbadje van 
gember en zout voor maximale ontspanning. Een ideaal 
geschenk na een hectische periode.

100% 
Leuk!

Prijs (excl.BTW): 1 → €  3,20 | 2 → € 4,50 | 3 → € 6,40
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Deze overheerlijke, hartvormige chocolade is eigenlijk 
zonde om te delen… Een superleuk geschenk om 
te ontvangen, maar nog leuker om op te eten. In 
verschillende smaken en toppings verkrijgbaar.

Chocolate is 
always the 
answer ← Bijpassend kaartje

↑ Geschenk 1
Melkchocolade

↑ Geschenk 3
Witte chocolade

↓ Geschenk 2
Pure chocolade

Prijs (excl.BTW): € 4,50
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Grow your own muntthee mok

Deze mok bevat alle ingrediënten om zelf verse munt 
te kweken. De mok is gemaakt van keramiek en bevat 
een aardetablet en zaadjes. Leg het tablet in de mok 
en voeg water toe. Na enige tijd is de potgrond gereed 
om de zaadjes in te planten. Zet de mok op een plek 
neer met genoeg zonlicht en zorg voor voldoende 
water.

Mint to be

Prijs (excl.BTW): €  4,95

mint 
kweek je eigen muntthee

DIY

geschen

k

It’s to be!
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↑ Scoreblokje
te personaliseren

↑ Tiny Tony’s® 
 3 smaken

↓ Volledig personaliseerbaar: scoreblokje, omdoos, pen

Yahtzee je 
mee?
Durf jij het aan tegen je collega’s, familie of 
vrienden? Met maar liefst vijf dobbelstenen, je 
handen of een bekertje en een scorelijst met pen 
heb je alle benodigdheden voor een gezellige 
ochtend, middag of avond! 
Daarnaast is het spel volledig te personaliseren.

Inhoud:
Yahtzee spel, pen, 5 dobbelstenen  
en 3 Tiny Tony’s.

Prijs (excl.BTW): € 5
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Wie wil nu geen lekkere geur in zijn huis? 
Deze aromablokjes met rasp én blokjeshouder is een 
must in ieder huis! 

Inhoud:
Aromablokjeshouder met aromablokje en 
rasp verpakt in een brievenbusdoosje met 
gepersonaliseerde sticker

Prijs (excl.BTW): € 5

Liefde in 
een blokje

↑ Brievenbusdoosje
met gepersonaliseerde sticker↑ Aromablokjes

Hoe gebruik je een aromablokje?

• Wrijf het op je pols, de parfum 
zal je huid lichtjes parfumeren.

• Leg het aromablokje op een 
schaaltje of verkruimel een 
kleine hoeveelheid om je kamer 
maanden heerlijk te laten ruiken.

• Hang het aromablokje in je 
kledingkast of je auto voor een 
heerlijke geur.
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reminder: 
drink 
some 

water!

Hydrate 
yourself
Hydrateren is een van de belangrijkste dingen 
voor je lichaam! Genoeg water drinken heeft veel  
voordelen: Verlicht en voorkomt hoofdpijn, draagt 
bij aan de conditie van je nieren en het zorgt voor 
een gezonde en mooiere huid. Wie wil dat nu niet?

Inhoud:
• waterfles met gravering in de dop, 
• gepersonaliseerde sticker op de verpakking

Prijs (excl.BTW): € 5,50

reminder: 

drink 

some 

water!

↑ Gravering mogelijk
van logo in de dop

YOURYY
COMPANYPP
LOGO
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Deze hippe Cube kaars van Gusta is eigenlijk zonde 
om aan te steken. De originele vierkante bubbelvorm 
en de trendy kleuren maken deze kaars tot een 
echt fashion item in je interieur. De kaars heeft een 
afmeting van 8 x 8 x 8,5 cm en  een brandtijd van 20 
uur. Inclusief doosje lucifers.

Inhoud:
• Cube kaars
• Doosje lucifers
• Wordt verpakt in een kraft zakje

You light 
up the
room

↑ Bijpassend kaartje in kraft zakje

← Verkrijgbaar in verschillende kleuren

Prijs (excl.BTW): € 5,75

You light up 
the room
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Taste of 
happiness

Prijs (excl.BTW): € 6,15

Een drukke baan zorgt ervoor dat je niet altijd de tijd 
hebt om aan je welverdiende pauze te denken, of je 
komt er simpelweg gewoon niet aan toe. Geniet van 
je koffie of thee zoals je die gewend bent in deze 
thermos ‘to go’ mok, super handig als je tussen de 
bedrijven door een slok kan nemen zonder dat het 
koud wordt… Zo kun je er weer volop tegenaan!

↑ thermos ‘to go’ mok personaliseerbaar (full colour design)
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You are 
tea-riffic
Een kop verse thee, een Jules Destrooper koekje erbij, 
en je hebt een perfect momentje voor jezelf. Want 
jij verdient dat na een intensieve werkdag! Wordt 
verpakt in een kraft zakje.

Inhoud:
• Thee-ei knijper
• groene rooibos thee 
• Jules Destrooper koekje

YOU ARE 
TEA-RIFFIC

Prijs (excl.BTW): € 6,25

↓ Jules Destrooper koekje

↓ Thee pakket

↑ Bijpassend kaartje en 
kraft zakje personalisatie 
via sticker
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Met deze multifunctionele koeltas zit je nooit zonder 
een koud drankje, ook op een warme zomerdag op het 
strand! Je kunt er niet alleen eten of drinken in kwijt, 
maar ook bijvoorbeeld je telefoon en andere spullen.

Inhoud:
• Multifunctionele koeltas met 1 kleur opdruk

Coole 
verrassing

Prijs (excl.BTW): € 6,50

Duurzaam

geschen
k

← Multifunctionele koeltas

KEEPIN’ IT COOL
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Let it 
soap in
De body bars van Blokzeep zijn de ideale duurzame 
vervanger voor jouw plastic flessen douchegel. 
Blokzeep staat voor 100% plasticvrije en natuurlijke 
cosmetica! De body blokken zijn 100% vegan en 
met de hand geproduceerd in Europa. De bars zijn 
geconcentreerd waardoor ze langer meegaan dan 
flessen douchegel.

Inhoud:
• Body blok (100g) met gepersonaliseerde sleeve

let it soap in

↑ Het body blok is er in een mix van verschillende 
kleuren & geuren, met gepersonaliseerde sleeve.

Prijs (excl.BTW): € 6,75

Duurzaam

geschen
k
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Goed voor 
je (o)lijf!
Flor y Sabor BIO olijfolie.
Deze N014 olijfolie is afkomstig van de eeuwenoude 
boomgaarden van Spaanse boeren die op een 
eerlijke en biologische wijze olijfolie maken. Door hun 
traditionele werkwijze staat respect voor de natuur 
hoog in het vaandel. 

De olie is zacht van smaak, heeft een bloemig aroma 
en is van sublieme kwaliteit. Olijfolie wordt al sinds de 
oudheid gebruikt in talloze gerechten en is één van 
de meest gezonde, natuurlijke voedingsmiddelen. Het 
helpt bij het ontgiften van  het lichaam en is rijk aan 
onverzadigde vetzuren: goed voor hart en bloedvaten. 
Omdat de olijfolie rijk is aan vitamine E, wat goed is 
voor huid en haar.

Prijs (excl.BTW): € 7,50

→ Duurzame olijfolie (0,25l)
voorzien van een 
gepersonaliseerd label.

D

uurzaam

geschen
k
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Let’s 
roll 
with it
Boc’n’Roll is niet alleen herbruikbaar, maar is 
ook gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar 
materiaal en wordt geproduceerd in Spanje. 

Inhoud:
• Boc’n’Roll in wisselende kleuren

• Opgevouwen afmetingen: 11 x 15 cm 
• Uitgevouwen afmetingen: 54 x 32 cm
• Buitenkant materiaal: Katoen
• Binnenkant materiaal: Gelamineerd TPU

• Wordt verpakt in een kraft brievenbusdoosje

Prijs (excl.BTW): € 7,50

Duurzaam

geschen
k
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BLOOM’s DIY bijenhotel is een ‘do-it-yourself’ 
bouwpakket dat volledig gemaakt is van duurzame 
en gerecyclede materialen. De buitenzijde van het 
bijenhotel is gemaakt van landbouwafval en voorzien 
van een natuurlijke coating waardoor deze op een 
beschutte plek buiten kan hangen. Het binnenwerk 
bevat diverse formaten gaatjes, geschikt voor 
verschillende soorten wilde bijen. 

Er zit een duidelijke beschrijving bij hoe het hotel in 
elkaar te zetten.

Prijs (excl.BTW): € 8,50

↑ BLOOM’s DIY bijenhotel

Air bee 
‘n bee

DIY

geschenk
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SENZA Recycled Cotton Plaid

Met het wafelpatroon en de trendy kwastjes is dit 
plaid een leuke verschijning in je interieur. Leg het 
plaid uitgevouwen, op het bed of gebruik dit kleed 
om heerlijk onder te kruipen tijdens de wat koudere 
lentedagen.

• Ook beschikbaar in: Groen / Blauw.
• Dit artikel is ECO friendly.
• Materiaal: gerecycled katoen.

Gepersonaliseerde 
ticker op sleeve 

mogelijk!

Ik krijg 
het warm 
van jou

Ik krijg 
het warm 
van jou!

Prijs (excl.BTW): € 8,95

↑ Gepersonaliseerd sticker op de sleeve mogelijk
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Het snoepdoosje is gevuld met een mix van heerlijk 
zuur en zoet schepsnoep. 

Daarnaast kan je ook een warme, persoonlijke 
boodschap toevoegen op het bijhorend kaartje

Inhoud:
• beschikbaar in small (500g), medium (750g) en  
 large (1kg).

Jij bent 
goud 
waard!

↑ Leuke snoepdoosjes met verschillende opschriften

Prijs (excl.BTW): Small → € 9,45 | Medium → € 13,45 | Large → € 15,95
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↑ Bijpassend kaartje
in het doosje (rechts).

↓ Pannekoekenplant 
   met smileys

↓ De pannekoekenplant & vetplant

Hart voor 
de zorg
Pannekoekenplant
Met deze plant bezorg je een lach op het gezicht van 
je collega’s, straal je positiviteit uit en breng je leven 
op kantoor. De trendy Pannekoekplant is omgetoverd 
tot de ‘Smileyplant’, die iedereen blij maakt.

Vetplantje
Deze hartjesplant is een super opvallende plant 
door zijn vorm. Jouw boodschap wordt niet alleen 
overgebracht met het design, maar ook nog eens 
door de symbolische vorm van het blad. 

Personalisatie
• opdruk plant: 1 kleur

Prijs (excl.BTW): Pannekoekenplant → € 10,40
 Vetplantje → € 11,50
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Good to go
Deze Ellipse lunchpot van Mepal is handig om je 
lunch of tussendoortje mee te nemen. De lunchpot 
heeft twee verschillende compartimenten om de 
verschillende ingrediënten gescheiden te houden. 
Door middel van een eenvoudige draaibeweging 
scheid je de twee compartimenten om de 
ingrediënten te mixen. 
Dé oplossing om geknoei tijdens het mengen te 
voorkomen. Het is de eerste oplossing die super 
makkelijk is in het gebruik.

Inhoud:
• Mepal lunchpot (250 ml)
• Prijs bedrukking op aanvraag

Prijs (excl.BTW): € 11,95

→ Compartiment 1
voor fruit, muesli of croutons

↑ Ellips lunchpot met bijhorende kaartje
Bedrukking op aanvraag

→ Compartiment 2
voor yoghurt, soep of salade

→ Magnetronbestendig
(zonder deksels)

→ Deksels
Lekvrij
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↑ Bijpassend kaartje
in het doosje (rechts).

↓ De Kokodama® 
 Beschikbaar in 8 en 12 cm

↓ De Kokodama® De handgemaakte plantenpot is 
gemaakt van kokosvezels en gevuld met de mooiste 
planten.

You are 
plantastic!
De Kokodama® is een botanische schoonheid. 
De handgemaakte plantenpot is gemaakt van 
kokosvezels en gevuld met de mooiste planten. 

De kokos plantenpot bevat geen plastic, is 99% 
natuurlijk en 100% biologisch afbreekbaar. De bol 
wordt met de hand gemaakt in Sri Lanka waar het de 
lokale bevolking ondersteunt. Daarnaast wordt deze 
handgemaakte bol gevuld met fascinerend groen van 
de hoogste kwaliteit. Hangend aan het plafond of 
staand op het bureau, de Kokodama® vindt in iedere 
omgeving zijn natuurlijke habitat. Te personaliseren 
met bijvoorbeeld een logo of slogan. 

Prijs (excl.BTW): 8 cm → € 11,75 | 12 cm → € 15
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Chocolate is 
happiness 
that you 
can eat
Schenk je graag een smaakvol cadeau dat netjes in de 
brievenbus past?

Deze handgemaakte brownies zijn een echte 
smaakbom. Uitgesproken, puur en een garantie voor 
succes. 

Inhoud:
• Beschikbaar in 3 formaten: small (6 stuks), medium  
 (12 stuks) en large (24 stuks).
• Steeds verpakt in een handig brievenbusdoosje.
• Beschikbaar in verschillende smaken

↑ Verpakt in een handig brievenbusdoosje 
in verschillende smaken en combinaties beschikbaar

Prijs (excl.BTW): Small → € 11,95 | Medium → € 19,45 | Large → € 31,95
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SEA
YOU
AT
THE
POOL

you arewrapped in love

hello

shine

Een heerlijk dagje aan het strand, bij het zwembad of 
gewoon als je uit de douche stapt, dit XXL strandlaken 
komt goed van pas!
Inhoud:
XXL strandlaken 100x180cm volledig gepersonaliseerd! 
100% katoen, afkomstig uit Spanje. Voor de snelle 
beslissers: uiterlijk tot eerste week maart te bestellen.

Vamos 
a la playa!

Prijs (excl.BTW): € 14,50

↑ Personaliseren van het XXL strandlaken: 
mogelijk in alle kleuren, verschillende kleuren 
combineren is ook mogelijk.
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↓ Grote kaars in blik - twee geuren beschikbaar 
 Met een leuk opschrift om je waardering te tonen.

Tell them 
you care
A candle loses nothing by lighting another! 

Je schenkt een grote kaars in blik, die een 
aangename geur verspreidt doorheen het hele huis. 
De geurkaars is gemaakt van 100% essentiële sojaolie, 
pure extracten en heeft 68 branduren.

Dankzij print met leuke opschriften, toon je 
waardering aan elke collega.

Inhoud:
• 1 x Candle big 310gr
• Geur: Fresh Cotton of Jasmin vanilla
• Opschriften “You are awesome” of “Big hug”

Prijs (excl.BTW): € 14,95
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Zeg het met 
een zeepje
Je schenkt een handzeep- en lotion met een 
kenmerkende geur van kumquat en bourbon vanilla. 
Zowel de handzeep- als lotion is vegan, vrij van 
sulfaten, geproduceerd in Nederland én de fles is 
gemaakt van 100% gerecycleerd plastic.

Dankzij de print met leuke opschriften, toon je 
waardering aan elke collega en partner.

Inhoud:
• 1 x Hand Soap 500 ml
• 1 x Hand Lotion 250 ml
• Opschriften: “You rock”, “Hugs and kisses”,  
 “Stay fabulous” of “You are awesome

Prijs (excl.BTW): € 22,95

↓ Cadeauverpakking set handzeep en handlotion
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Wil je een hele afdeling verrassen met veel snoep? 
Dan is deze Supersnoepbowl ideaal, want deze is 
gevuld met maar liefst 1kg heerlijk schepsnoep. 

Daarnaast kan je ook een warme, persoonlijke 
boodschap toevoegen op het bijhorend kaartje.

Aabod:
• Snoepbowl (1kg)
• Keuze uit:

• Zuur en zoet
• Zuur
• Zoet
• Veggie/gelatinevrij
• Vegan
• Glutenvrij

Prijs (excl.BTW): € 14,95

Sharing 
is caring!
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Portie 
vitaminen 
om te delen!
Wil je een volledige afdeling bedanken met een 
heerlijke vitamineboost?

Schenk dan een van onze fruitmanden en bezorg de 
ontvangers gegarandeerd een warm gevoel.

Inhoud:
• Verschillende pakketten beschikbaar 
• Inhoud is seizoensgebonden

Prijs (excl.BTW): vanaf € 24,45
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Wil je een volledige afdeling in de bloemetjes zetten?
Onze boeketten zijn met zorg uitgekozen en samengesteld 
om je blijk van waardering extra speciaal te maken. 
Van kleurrijke plukboeketten tot elegante bloemstukken, 
we hebben voor elk wat wils.

Zo fleur je elke afdeling op in no-time.

Inhoud:
• Aanbod volgens seizoen

Flowers 
always do 
the trick!

Prijs (excl.BTW): vanaf € 22,45

↑ Boeket volgens seizoen: 
Vraag naar onze mogelijkheden
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Alles-in-één-
geschenkplatform

Met ons intuïtief platform 
schenk je honderden 
geschenken in minuten, in 
plaats van uren. 

Boost je sales & loyaliteit 
door iedereen te betrekken. 
En automatiseer je het 
geschenk- en beloningsbeleid 
op automatische piloot.

Op zoek naar meer 
informatie of een 

aangepaste offerte?

Ontdek Kadonation Select

sales@kadonation.com
BE +32 9 396 32 01

Contacteer ons

https://kadonation.com/be-nl/proefversie
https://kadonation.com/be-nl/offerte

