
De donkere winterperiode verdwijnt, de 
narcissen hebben de tijd van hun leven en 
hier en daar komen de tulpen al piepen. 
Een frisse start gaat vaak gepaard met 
nieuwe ideeën en doelen om na te streven. 
Waarom wachten tot aan de finishlijn voor 
een warme dankjewel? 

Waardeer je medewerkers met een 
onverwachte attentie, de lichtjes in hun 
ogen krijg je er zomaar bij.

Opgewekt 
de lente in
met vrolijke 
paasgeschenken



Aanbod 
Fijne Lente & 
vrolijk Pasen!

One size 
doesn’t 
fit all!
Op zoek naar maatwerk? 
Contacteer ons
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Op zoek naar een kleine attentie voor je medewerkers 
of relaties voor Pasen? Dan zit je goed met dit mini 
zakje, gevuld met heerlijke Belgische lekkernijen van 
topkwaliteit.

De paaseitjes en guimauve paashaasjes zitten verpakt 
in een zakje dat gepersonaliseerd kan worden met een 
sticker met jouw logo.

Inhoud:
• 9 x Paaseitjes mix – heerlijke gevulde  
 paaseitjes van Belgische chocolade
• 2 x Guimauve Paashaasjes

Geluk zit  
in een klein 
zakje ...

↑ Personaliseerbaar
zakje met jouw logo

↓ Belgische chocolade

Prijs (excl.BTW): € 4,45

Belgische

chocola
de
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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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Prijs (excl.BTW): 1 → € 5,50 | 2 → € 5,95 | 3 → € 6,75

Een prachtige mix aan paasgeschenken om je 
personeel en relaties mee te verblijden. 

Een paaszakje met verrassende chocolade eitjes, een 
heus paasei gevuld met extra lekkers of een paasbox 
met chocolade in allerlei smaken en kleurtjes

Aan jou de keuze! 
Te personaliseren door kaartje aan het geschenk.

Happy 
Easter!

↑ Geschenk 1
Paaszakje 100g

↑ Geschenk 2
Gevuld paasei 130g

↑ Geschenk 3
Paasbox 140g
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Wil jij je collega of relatie verrassen met lekkers voor 
Pasen? Stuur hen dan dit leuke brievenbuspakketje!

Je schenkt je collega of relatie heerlijke Belgische 
lekkernijen van topkwaliteit om het Paasfeest te vieren.

De paaseitjes en chocoladefiguren zitten verpakt in een 
brievenbusdoosje dat gepersonaliseerd kan worden 
met jouw logo. 

Inhoud:
• 6 x Paaseitjes mix – heerlijke gevulde paaseitjes  
 van Belgische chocolade
• 1 x Guimauve Paashaasje
• 2 x Figuurtjes van Belgische chocolade

Paaspost: 
Paasgeluk

Prijs (excl.BTW): € 6,95

Belgische

chocola
de
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↑ Bijpassend kaartje
↑ Zakje met 3 
 bloembollen

Alles wat 
je aandacht 
geeft, groeit!
Lente én chocolade in één pakket! 
De bloembollen groeien uit tot mooie, vrolijke bloemen 
die de tuin of het terras helemaal opfleuren! Een 
streling voor het oog.
De chocolade versnaperingen maken dit pakket 
helemaal paasproof.

Inhoud:
• Zakje met 3 bloembollen
• Zakje met choco eggs m&m’s (70 g)
• Chocolade lolly (35 g)

Inclusief persoonlijk kaartje.
Te personaliseren door sticker op de doos en door 
kaartje aan het zakje bloembollen.

Prijs (excl.BTW): € 7,75

ALLE
S 

WAT JE 

AANDACHT 

GEEFT, 

GROEIT!

↓ Personaliseren via sticker op doosje

SPECIAAL 

VOOR 

JOU!
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Chocolade eitjes mogen op Pasen uiteraard niet 
ontbreken! Schenk je je medewerker of relatie bij al dat 
lekkers ook graag een lekker kopje thee, of bloembollen 
voor een vrolijke start van de lente, dan zijn deze combi 
pakketten echt iets voor jou.

Het pakket wordt kleurrijk verpakt met een paaswikkel, 
te personaliseren door logo op wikkel.

Inhoud:
• Pakket 1: chocolade praliné paaseitjes en  
 chai thee (120g)
• Pakket 2: chocolade praliné paaseitjes (200g)
• Pakket 3: thee & chocolade kieviteitjes mix (160g)
• Pakket 4: praliné paaseitjes en bloembolletjes (135g)

Meer dan 
een eitje! 

↑ Pakket 1

↑ Pakket 3

↓ Pakket 2

Prijs (excl.BTW): 1,2 & 3 → € 7,95 | 4 → € 9,95 ↑ Pakket 4
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↑ Doosje
Personaliseerbaar

↓ Konijn in melkchocolade puzzel

Lief, klein
konijntje
Hoe leuk is dit chocolade konijntje? En nog leuker 
wordt het als je hem in elkaar steekt! 
Benieuwd hoe lang deze onaangeroerd zal blijven.

Inhoud:
• Konijn in melk chocolade (90 g)
• Inclusief persoonlijk kaartje.

Te personaliseren door logo op het doosje. 

Prijs (excl.BTW): € 7,95
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Fan-tas-tisch 
paaspakket
Een leuke tas gevuld met paastoppers als cadeau voor 
medewerkers of relaties. 

Inhoud:
• Tony Chocolonely melkchocolade citroen meringue 
 met een paasei als reep (180 g)
• 3 zakjes Clipper Chai organic green tea
• 2 paaskoekjes

Inclusief persoonlijk kaartje.

Prijs (excl.BTW): € 8,00
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Easter begins
after coffee
Met deze verse bonenkoffie in een handig 
‘schenkkannetje’, serveert de ontvanger een lekkere 
koffie om de dag vol energie te starten.
En bij een heerlijke kop koffie hoort ook iets lekkers
natuurlijk …

Inhoud:
• Coffee brewer
• Ei in melk chocolade (80 g)

Inclusief persoonlijk kaartje.
Te personaliseren door etiket op de doos.

Prijs (excl.BTW): € 8,50
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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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Groeiend 
geluk
Met dit cadeau schenk je je medewerker of relatie een 
kleurrijk voorjaar. Een zaadmengsel van wilde bloemen 
waar bijen en vlinders gek op zijn.  
De zaden kunnen in het meegeleverde mini zakje 
met grondtablet worden geplant. En dan spannend 
afwachten.

Inhoud:
• Wilde bloemen zadenmengsel
• 10 chocolade eitjes

Enkel in het Nederlands beschikbaar
Inclusief persoonlijk kaartje

↑ DIY pakket Wilde bloemen zadenmengsel 
met 10 chocolade eitjes

Prijs (excl.BTW): € 8,95DIY

gesche
nk
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Lente in  
je bol!
Lente, kleur en vrolijkheid in één pakket.
Daar zorgt dit bloemenzaadmengsel voor! De 
‘Bloemenexplosie’ geeft snel een bloementapijt in de 
tuin. De speciale selectie nectarrijke bloemen is een 
ware traktatie voor bijen en vlinders. 

De verpakking bevat een mengsel van 26 soorten 
zaden, onder andere malva, citroenmelisse, phacelia 
en meisjesogen. Ze wisselen elkaar af in bloei en 
brengen je over een langere periode variatie in geur 
en kleur.

Inhoud:
• Bloemen zaadmengsel, goed voor 15m² tuin
• Zakje paaseitjes van 100 g
• Milk Chocolate & Crunchy Cashew Marshmallow 
 Bar 30g

Inclusief persoonlijk kaartje.
Te personaliseren via sticker op doos.

Prijs (excl.BTW): € 8,95

↓ Bloemenexplosie zaadmengsel

EI EI EI, 
MET JOU 

BEN IK 
BLIJ!

LENTE
IN JE

BOL!
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Egg-celent 
Easter!

Dit leuke brievenbuspakket is een Paasfeestje op zich.
Je schenkt je collega of relatie heerlijke Belgische 
lekkernijen van topkwaliteit.

De paaseitjes, chocoladefiguren, thee en andere 
snacks zitten verpakt in een brievenbusdoosje dat 
gepersonaliseerd kan worden met jouw logo.

Inhoud:
• 12 x Paaseitjes mix – heerlijke gevulde paaseitjes in 
 Belgische chocolade
• 1 x Paaskip (melkchocolade caraque 9 cm)
• 1 x Schaap (melkchocolade caraque 9 cm)
• 1 x Guimauwe paashaas
• 1 x Pip’s Tea
• 1 x Betty & Albert Jungle Beads 45 g

Prijs (excl.BTW): € 9,45

↑ Egg-celent Easter pakket - 
brievenbus pakket

Belgische

chocola
de
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Funny,  
chocolate 
bunny

Van deze klassieker wordt echt iedereen blij! 
Van klein tot groot, voor ieder wat wils, voor ieders 
budget.

Welke paashaas schenk jij?

Inhoud:
• Haas in melkchocolade in grammages  
 van 200 - 2500 g 

Inclusief persoonlijk kaartje.
Leverbaar vanaf 100 stuks.

Prijs (excl.BTW): 

1 (200g) → € 9,45

2 (500g) → € 17,10

3 (950g) → € 30,80

4 (2500g) → € 77,95
↑ paashaas  1 ↑ paashaas  2 ↑ paashaas  3 ↑ paashaas  4
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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).

Happy,
hoppy
Easter!

↑ Leuke snoepdoosjes met verschillende opschriften

Prijs (excl.BTW): Small → € 9,45 | Medium → € 13,45 | Large → € 15,95
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Paasbest 
brood

Rijpe bananen in huis? Bak er iets lekkers mee! 
Hoe rijper, hoe zoeter. Hoe zoeter, hoe lekkerder 
om je eigen bananenbrood mee te bakken. Heerlijk 
voor bij de koffie of als voedzaam en verantwoord 
tussendoortje.

In de fles zit een mix van chocoladestukjes, haver en 
bloem. Op de verpakking staan de instructies zodat 
de ontvanger er een heerlijk brood van kan maken. 

Inhoud:
• Fles met ingrediënten en instructies
• 10 Chocolade paaseitjes 

Zakje te personaliseren met sticker, inclusief 
persoonlijk kaartje.

Prijs (excl.BTW): € 9,50
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Geluk smaakt nog beter als je het deelt. Voor Pasen 
selecteerden de Maîtres Chocolatiers vijf klassieke 
smaken.

Vijf heerlijke smaakcombinaties overgoten met een 
laagje knapperige chocolade: Blonde Salée, Nougat 
Miel, Café, Caramel en Biscuits. Tijd dus om elkaar te 
verwennen!

Inhoud:
• 12 x amusettes

Prijs (excl.BTW): € 9,95

Lekkere 
amusantjes
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Geen keuzestress met deze drievaks cadeaupakketten. 
Je schenkt 3 cadeautjes in 1. 

Wedden dat de ontvanger even enthousiast is als jij!

Inhoud:
• Pakket 1: knapperige chocolade kievitjes, praliné  
 paaseitjes met zachte hazelnootvulling én  
 biologische chai thee (260g) 
• Pakket 2: snoepjes, chocolade praliné paaseitjes en  
 bloembolletjes (270g)

Prijs (excl.BTW): Pakket 1 → € 9,95 | Pakket 2 → € 10,95

Kleur je dag 
met een eitje 
en meer!

↑ Pakket 1

↑ Pakket 2
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Voor alle zoetebekken zijn deze heerlijke 
handgemaakte bonbons in de vorm van kusje of een 
chocoladereep met paasei het perfecte cadeau.
 
De kleurrijke toppings en vrolijke wikkel rond het doosje 
maken het helemaal ‘lenteproof’.

Inhoud:
• Geschenk 1: 200 g bonbons voorjaarskusjes:  
 heerlijke bonbons in Belgische Callebaut  
 melkchocolade met karamel en zeezout smaak.
• Geschenk 2: chocobar met paasei 250 g

Zoet, zoeter, 
zoetst!

Prijs (excl.BTW): Geschenk 1 → € 10,95 | Geschenk 2 → € 11,95 

↑ Geschenk 1 ↑ Geschenk 2

Belgische

chocola
de
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De lekkere paaseitjes en chocoladefiguur zitten verpakt 
in een kippenhokdoosje dat gepersonaliseerd kan 
worden met jouw logo. 

Bovendien bevat het doosje ook bloemenzaadjes om de 
tuin of het terras van je collega of relatie op te fleuren. 

Inhoud:
• 6 x Heerlijke gevulde paaseitjes in Belgische 
 chocolade
• 1 x Paaskip in Belgische chocolade 13 cm
• 1 x Zakje bloemenzaadmix

Clara de 
Paaskip!

Prijs (excl.BTW): € 11,45

↑ Clara de Paaskip

Belgische

chocolad
e
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Belgische

chocola
de

Verwen je personeel voor Pasen met deze mok met 
grappige quote, gevuld met een zaadgranaat en extra 
veel paaseitjes. Spread the love met de zaadbommen 
en heal the soul met heerlijke Belgische chocolade.

Het perfecte voorjaarscadeau!

Inhoud:
• 17 x Heerlijke gevulde paaseitjes in Belgische 
 chocolade (190 g)
• 1 x Zaadgranaat voor bloemenpracht in de tuin  
 of op het terras
• 1 x Betty & Albert mok met grappige quote

Pasen Hug-
in-a-Mug

Prijs (excl.BTW): € 12,95
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Een moderne doos, gevuld met heerlijke pralines.
De “Neuhaus Collection” is inmiddels een tijdloze 
klassieker geworden binnen onze collectie van 
luxueuze chocolade geschenken.

Inhoud:
• Geschenk 1: 6 x Classic praline in melk, pure  
 en witte chocolade gevuld met praliné, ganache,  
 gianduja en karamel.
• Geschenk 2: 12 x praline (melk-, pure en witte 
 chocolade)

Pure 
verwennerij

↑ Geschenk 1
↑ Geschenk 2

Belgische

chocola
de

Prijs (excl.BTW): Geschenk 1 → € 12,95 | Geschenk 2 → € 19,45
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Wil je je collega of relatie extra verwennen? Schenk 
hen dan deze speelse paasbox met Belgische 
lekkernijen van topkwaliteit.

Al het lekkers zit verpakt in een mooie geschenkdoos 
die gepersonaliseerd kan worden met een sticker met 
jouw logo.

Inhoud:
• 12 x Paaseitjes mix – heerlijke gevulde paaseitjes 
 van Belgische chocolade
• 1 x Clara de paaskip (melkchocolade caraque 9 cm)
• 1 x Mollie het schaap (melkchocolade caraque 9 cm)
• 1 x Klaas de paashaas (guimauve 8 cm)
• 1 x Zaadgranaat
• 1 x Unitopia pralines
• 1 x Barù Chocoladepoeder
• 1 x Betty & Albert Jungle Rocks 45 g
• 1 x Betty & Albert Koekjes

Paasbox 
Deluxe

Prijs (excl.BTW): € 28,95

Belgische

chocola
de

↑ Personalisatie op doos
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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 paasbrownies 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.

Prijs (excl.BTW): Small → € 13,95 | Medium → € 22,45 | Large → € 37,45
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↑ Geschenk 1: 
Personalisatie op doos

↑ Geschenk 2: 
Personalisatie op doos
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Verras je medewerkers en relaties met de heerlijke 
klassiekers van Jules Destrooper. 

Een gepersonaliseerd paasgeschenk waarmee je 
niet alleen de ontvanger bijzonder gelukkig maakt, je 
plaatst je bedrijf ook mooi in de kijker! 

Deze paaspakketen zijn een box pure verwennerij , 
perfect bij een kopje koffie.

Personalisatie op de verpakking.

Chocolate
crush!

Prijs (excl.BTW): Geschenk 1 → € 13,95 | Geschenk 2 → € 24,95



↑ Geschenk 1 ↑ Geschenk 3 

↑ Geschenk 2 
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Verwennerij aan de koffiecorner voor de hele afdeling. 
Gegarandeerd een succes bij je medewerkers.

Deze pakketten groeperen alleen maar Belgische 
topmerken die een voor een garant staan voor 
kwaliteit én smaak. Een streling voor de tong tijdens 
de gezellige paasperiode.

Personalisatie op de verpakking.

Verwennerij
aan de koffie
corner!

Prijs (excl.BTW): Geschenk 1 → € 30,95 | Geschenk 2 → € 31,95 | Geschenk 3 → € 69,95



Prijs (excl.BTW): Geschenk 1 → € 28,95 | Geschenk 2 → €31,45

↑ Geschenk 1

↑ Geschenk 2
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Neuhaus  
om te delen!
Geluk smaakt nog beter als je het deelt!

Amusettes: Voor deze selectie selecteerden de 
Maîtres Chocolatiers vijf klassieke smaken.
Vijf heerlijke smaakcombinaties overgoten met een 
laagje knapperige chocolade: Blonde Salée, Nougat 
Miel, Café, Caramel en Biscuits. Tijd dus om elkaar te 
verwennen!

“Neuhaus Collection”: inmiddels een tijdloze 
klassieker geworden binnen onze collectie van 
luxueuze chocolade geschenken.

Inhoud:
• Geschenk 1: 35 x Amusette
• Geschenk 2: 24 x praline (melk-, pure en witte 
chocolade)



↑ Paasemmertje: 
Personalisatie aan verpakking
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Ideaal geschenk om je afdeling mee te trakteren!

Je schenkt heerlijke Belgische paaseitjes van 
topkwaliteit om al smullend Pasen te vieren. 

De paaseitjes zitten verpakt in een zinken emmertje, 
ingepakt in transparante folie. Het geschenk kan 
gepersonaliseerd worden met een kaartje met jouw 
logo en boodschap. 

Inhoud:
• 1400 g x Paaseitjes mix – heerlijke gevulde  
 paaseitjes van Belgische chocolade

Paasemmertje 
vol eitjes!

Prijs (excl.BTW): € 34,45
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Les Trésors 
de Neuhaus
“Les Trésors de Neuhaus” is een ode aan onze 
klassieke chocoladetruffel. Elegante doos gevuld 
met 30 heerlijke truffels gecreëerd door de Maîtres 
Chocolatiers in samenwerking met enkele van de 
beste Belgische chefs.

Inhoud:
• 6 x Trésor Pecan Nut 
• 6 x Trésor White Gianduja
• 6 x Trésor Ginger
• 6 x Trésor Roasted Hazelnut
• 6 x Trésor Caramel

Prijs (excl.BTW): € 38,95



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.

Aangepaste offerte, 
maatwerk of  

meer info?

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

