
Een van de belangrijkste voordelen van een Kadonation Cadeaubon: 
de keuzevrijheid. Als ontvanger spendeer je je bon bij meer dan 
1.000 winkels. Zo geef je altijd het juiste geschenk!

Kadopartners
Waar kunnen je medewerkers  

de Kadonation Cadeaubon  
besteden?

Ons ruime aanbod aan Kadopartners omvat al deze categorieën:

Mode

Accessoires

Schoonheid en welzijn

Baby’s en kinderen

Sport en vrije tijd

Tuin

Reizen

Interieur en wonen

Technologie

Boeken

Eten en drinken

Goede doelen



Kadopartners

Nog niet zeker? 
Verder sparen?

Zijn sommige van je 
medewerkers eeuwige 
twijfelaars? Of willen ze 
sparen voor een groter 
cadeau? Geen nood, de 
Kadonation Cadeaubon is 
na registratie levenslang 
geldig. De cadeaubon 
kan bovendien in schijven 
worden gebruikt, gespreid 
in de tijd of over meerdere 
partners. 
 
Benieuwd naar het volledige 
aanbod aan Kadopartners? 
Scan de QR-code of surf 
naar www.kadonation.com/
partners.

Mode en accessoires
Wie houdt van shoppen, kan dit 
naar hartelust doen bij heel wat 
partners: Zalando, De Bijenkorf, 
Hunkemöller, Hema, Wehkamp… 

Schoonheid en welzijn
Wil je je medewerkers een 
geschenk geven om volledig zen 
te worden of zichzelf in de watten 
te leggen? Dat kan met deze 
Kadopartners: Rituals, Ici Paris XL, 
Douglas…

Interieur, wonen en tuin
Wie houdt van gezelligheid 
binnen of buiten, kan zich uitleven 
bij Bloomon, Rituals, fonQ of 
Livingdesign.

Goede doelen
Je medewerkers kunnen de 
waarde van een Kadonation 
Cadeaubon integraal of 
gedeeltelijk wegschenken 
aan één van de vele 
goede doelen, zoals het 
Kinderkankerfonds, Think 
Pink, Stichting Jarige Job  
en Make a Wish. 

Technologie
Heb je medewerkers die 
graag mee zijn met de 
laatste technologische 
snufjes? Ook zij vinden 
ongetwijfeld hun gading bij  
Coolblue, Fnac, Vanden Borre 
of Conrad.

Baby’s en kinderen
Geef je je medewerkers een 
geschenk bij de geboorte 
van een kindje of voor Ook 
voor deze gelegenheden 
bieden we voor elk wat wils, 
met partners als HEMA, 
Dreambaby, Fun of ZEB For 
Stars.

Sport en ontspanning
Ook voor liefhebbers van sport en 
ontspanning hebben we een aantal 
leuke partners in ons aanbod. 
Denk bijvoorbeeld maar aan 
Decathlon, AS Adventure, Bol.com, 
Podium Cadeaukaart en Standaard 
Boekhandel.
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