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Onderwerp, nieuwe brochure 2013-2014

Geachte klant,

Hartelijk welkom bij Holland Geschenkpakket.

Iemand verrassen?

Bedanken, welkom of iets te vieren? Pakjesavond in Australië, een kerstpakket 
in Canada of Amerika? Duurzame geschenken of streekproducten? 
Het kan allemaal met een Holland Geschenkpakket, wereldwijd bezorgd.

In deze brochure vindt u informatie over onze geschenkenservice, onze webwin-
kel en de Sinterklaas- en kerstpakketten. 
Verder informatie over bestellen, uiterste besteldata en het bestelformulier. 

Het hele jaar door maken klanten gebruik van onze webwinkel, deze is ver-
nieuwd, sneller en nog klantvriendelijker. Veel producten kunnen ook per stuk 
worden gekocht.

In onze sfeervolle showroom wordt een groot assortiment geschenken getoond 
waar organisaties o.a. eigen kerstpakketten kunnen samenstellen. Voor elke 
gelegenheid bieden wij originele geschenkpakketten en relatiegeschenken. 
Trots zijn wij ook op ons eigen merk Gooische Marke streekproducten.

Graag zijn wij u van dienst en wensen u veel plezier toe met het uitzoeken van 
uw geschenkpakket en enthousiaste reacties van de ontvangers.

Met hartelijke groet,

M. Klaassen 
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Holland Geschenkpakket heeft de léukste geschenken!

Voor elke gelegenheid hebben wij een uniek geschenk of geschenkpakket.
Naast een uitgebreid assortiment ‘Typisch Hollands’ bieden wij themapakketten, 
maatwerk, duurzame cadeaus, biologische en streekproducten.
Holland Geschenkpakket is een moderne klantgerichte onderneming met jaren-
lange ervaring.

Speciaal voor klanten met familie en vrienden of zakenrelaties in het buitenland 
bieden wij jaarlijks wisselende oer-Hollandse Sinterklaas- en kerstpakketten aan met 
verzending over de hele wereld. 

Webwinkel

www.HollandGeschenkpakket.nl 
In onze webwinkel kunt u naar hartelust winkelen en geschenken uitzoeken. Voor 
elke gelegenheid zoals Felicitatie, Welkom, Bedanken, Sinterklaas, Kerst, Huwelijk, 
Geboorte, Beterschap, congressen, events of gewoon uzelf.

Nieuw is de online mogelijkheid voor het bestellen van losse producten of zelf een 
pakket samenstellen uit ons uitgebreide assortiment (dit geldt niet voor Sinterklaas- 
en kerstproducten).
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Gooische Marke is ons 
eigen merk voor Gooische 
streekproducten.

In samenwerking met historici 
en musea zijn wij tot de 
ontwikkeling gekomen van 
regionale producten gebaseerd 
op o.a. het verleden en 
hetgeen het land opbrengt.

Een deel van de opbrengst 
van Erfgooier kruidenbitter en 
streekelixer gaat naar een goed 
doel (KiKa).

Zie onze website 
www.Gooische-Marke.nl
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Voor Bedrijven

Verras uw personeel en zakenrelaties!

Maatwerk en Thema’s
Holland Geschenkpakket stelt voor u gevarieerde maatwerkpakketten samen, rekening 
houdend met uw wensen. In ieder gewenst aantal en feestelijk verpakt. 
Daarnaast zijn er losse producten verkrijgbaar zoals chocoladeletters en geschenken 
voor Koningsdag, congressen, events, inburgering enz. 

Wij zijn ook gespecialiseerd in themapakketten: Pasen, Fair Trade, Biologisch, 
Gooisch, Culinair, Wellness, Wijn, Italiaans, Spaans, Aziatisch enz.

Zorgeloos
Wij nemen u alle werk uit handen en verzorgen uw opdracht tot 
in de puntjes.
Als service wordt een geschenkpakket desgewenst aangepast 
i.v.m. douaneregels, vliegtuigbagage en (geloofs)overtuiging van 
de ontvanger(s).

Kijk in onze webwinkel, bestel online of vraag een offerte aan 
voor maatwerk of aanpassing van bestaande pakketten!
www.HollandGeschenkpakket.nl
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PRIJS  € 48,- (excl. verzendkosten)

5 December 
Voor een gezellige Sinterklaasavond
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PRIJS € 67,-

Extra Sinterklaas 
Overheerlijk Sinterklaas Verwenpakket
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Kerst Basis 2012    
Vrolijk Nederlands kerstfeest toegewenst!

PRIJS  € 59,- (excl. verzendkosten)



333333

 

9

Super Kerst NL   
Genieten van Nederlandse kerstlekkernijen en het meest prettige kussen

PRIJS € 72,-
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200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Bijzondere kerstverpakkingen en bekende merken wegens het 200-jarig 
bestaan van ons Koninkrijk.

PRIJS  € 88,- (excl. verzendkosten)
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   PRIJS € 125,- (excl. verzendkosten)
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Verwenpakket Genieten van heel veel lekkers uit Nederland

Let op! Het Verwenpakket weegt meer dan 5 kg 
waardoor verzendkosten buiten Nederland hoger 
zijn, zie Verzendkosten pag. 14.

Het 

hele jaar 

verkrijgbaa r 
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Hoe bestelt u?

Bestellen
Vul in de bestelkaart eerst uw eigen naam, adres, telefoonnummer, emailadres en 
betaalwijze in.
Daarna de ‘Bestemming’ met het volledige afl everadres (liefst geen postbus), telefoon-
nummer, afl everperiode en uw pakketkeuze.

Bestellen kan ook via onze webwinkel www.hollandgeschenkpakket.nl (geen december
verzendtarief!), per e-mail naar info@hollandgeschenkpakket.nl of voor vaste klanten 
desgewenst telefonisch 035 5238479.

Betalen 
Via het bestelformulier met een éénmalige machtiging door het plaatsen van uw handte-
kening of bestellen via de webwinkel.
Uw IBAN bankrekeningnummer, bestaande uit een combinatie van 18 letters en cijfers 
waarvan de laatste cijfers uw oude rekeningnummer vormen, is nodig voor het nieuwe 
betaalsysteem van de banken.

Bevestiging
U ontvangt altijd en binnen twee weken een bevestiging van uw bestelling. Niet 
ontvangen? Belt u ons gerust!

Levertijd
Houd rekening met levertijd en overkomstduur!
 
Betrouwbare levering
• Wereldwijde verzending 
• In onze extra sterke verzenddozen met vrolijk Holland Tape 
• Wereldwijd ‘douane-proof’
• Inclusief verzend- en douaneformulieren 
• Uitstekende service

12
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Besteldata
Bestel ruim tevoren i.v.m. voorraad, inkoop en lange overkomstduur naar buitenlandse 
bestemmingen.

Sinterklaas- en Kerstpakketten:

 

Afl evering van Sinterklaas- en kerstpakketten is mogelijk vanaf 15 november. 
Bestelt u na 1 oktober nog decemberpakketten vraag dan naar de mogelijkheden i.v.m. 
voorraad.
Orders worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Afspraken

Alternatief 
Is een product (tijdelijk) niet leverbaar, dan wordt deze vervangen door een gelijkwaardig 
alternatief.

Bezorging
Holland Geschenkpakket verzendt uw pakket(ten) ruim op tijd om mogelijke vertraging 
tijdens het transport en door douanecontrole op te vangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging door bijzondere omstandigheden zoals 
overmacht (douaneoponthoud, poststakingen, rampen e.d.) en onjuiste adresopgave en 
daardoor mogelijk overschrijding van de THT van verswaren. 

Invoerrechten:
In sommige landen zoals Argentinië, Brazilië, Indonesië en Turkije worden invoerrechten 
berekend. Deze komen voor rekening van de ontvanger.

Verzekering

Verzekerd zijn pakketten met bestemmingen in : Europa, Argentinië, Australië, Bah-
rein, Canada, China, Colombia, Israël, Japan, Jordanië, Katar, Koeweit, Nieuw-Zeeland, 
Oman, Saoedi-Arabië, USA, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Zuid-Afrika.

Verzekeringsvoorwaarde: Klachten dienen binnen 21 dagen na de gewenste bezorgdatum 
te worden doorgegeven aan Holland Geschenkpakket.

 Bestemming  bestellen voor:                

Europa/USA/Canada  1 oktober                

Overige landen 20 september                        

13
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Verzendkosten 

Decembertarief per pakket, 
uitgezonderd het Verwenpakket:
Nederland € 7,-
België en Duitsland € 21,-
Rest van Europa € 24,-
Alle overige landen € 31,-

Let op! Het Verwenpakket weegt 
meer dan 5 kg waardoor verzendkosten 
buiten Nederland zijn: 
Europa zone 1 € 27,-, Europa zone 2 en 3 € 33,- en overige landen € 53,-

Tarief overige maanden: 
Verzendkosten volgens PostNL tarief en korting bij partijen.

Spoedzending
Haast? Wij regelen voor u desgewenst verzending per express. Tarieven op aanvraag.
Informatie: info@hollandgeschenkpakket.nl of bel 035 5238479.

Onze gegevens

Holland Geschenkpakket
Postbus 12
1270 AA  Huizen

Showroom:
Bezoek op afspraak
Rokerijweg 14
Bedrijventerrein `t Plaveen
1271 AH Huizen 

Telefoon: 035 - 52 384 79
Fax: 084 - 22 046 32
E-mail: info@hollandgeschenkpakket.nl
Internet: www.hollandgeschenkpakket.nl

KvK 32103573
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Bestelkaart 2013/2014

Uw klantgegevens (Besteller)
Dhr./Mevr. Voorletter(s) en Naam

Straat + huisnummer + toevoeging adres

Postcode + Plaats

Land              

Telefoonnummer

E-mail adres

IBAN Banknummer

Totaal van mijn bestelling €
                            
Datum                                          Handtekening

Bestemming 1 (Ontvanger)

Dhr./Mevr. Voorletter(s) en Naam

Straat + huisnummer + toevoeging adres

Postcode + Plaats

Provincie/Staat               

Land

Telefoonnummer              Emailadres

Gewenste afl everperiode

Pakketkeuze
5 December 2013 €  48,00
Extra Sinterklaas €  67,00
Kerst Basis 2013 €  59,00
Super Kerst NL €  72,00
200 jaar Koninkrijk €  88,00
Verwenpakket € 125,00

 
Pakketprijs + Verzendkosten = Totaalkosten pakket

Ja, ik machtig u 
éénmalig om het 
totaalbedrag van
mijn rekening te 
incasseren.

 Pakketprijs €

 Verzendkosten €
 (zie pagina 14)

 Totaalkosten pakket €



 Pakketprijs €

 Verzendkosten €
 (zie pagina 14)

 Totaalkosten pakket €

 Pakketprijs €

 Verzendkosten €
 (zie pagina 14)

 Totaalkosten pakket €

Bestemming 2 (Ontvanger)

Dhr./Mevr. Voorletter(s) en Naam

Straat + huisnummer + toevoeging adres

Postcode + Plaats

Provincie/Staat 

Land            

Telefoonnummer              Emailadres

Gewenste afl everperiode

Pakketkeuze
5 December 2013 €  48,00
Extra Sinterklaas €  67,00
Kerst Basis 2013 €  59,00
Super Kerst NL €  72,00
200 jaar Koninkrijk €  88,00
Verwenpakket € 125,00

Bestemming 3 (Ontvanger)

Dhr./Mevr. Voorletter(s) en Naam

Straat + huisnummer + toevoeging adres

Postcode + Plaats

Provincie

Land             

Telefoonnummer              Emailadres

Gewenste afl everperiode

Pakketkeuze
5 December 2013 €  48,00
Extra Sinterklaas €  67,00
Kerst Basis 2013 €  59,00
Super Kerst NL €  72,00
200 jaar Koninkrijk €  88,00
Verwenpakket € 125,00

Pakketprijs + Verzendkosten = Totaalkosten pakket


