
Eindejaarspakketten
 2018’

>



Hinkelman maakt originele eindejaarspakketten 
voor bijzondere mensen... 

Ben je op zoek naar een origineel eindejaars
pakket voor medewerkers of een goede relatie? 
Laat je dan verrassen door de vele mogelijk
heden van Hinkelman.

Ter inspiratie vind je op de volgende pagina’s 
een aantal pakketten.

Ook al zo’n zin in de feestdagen?

Meer informatie? Bel of mail dan naar 
0683564100,  loes@hinkelman.nl. of loop 

binnen in onze winkel!

Loes Varwijk
Hinkelman
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• 2 porseleinen bakjes
• Zak truffelchips
• Kleine stroopwafeltjes
•  Borrelpraat: gezelschapsspelletje met 
fles met borrelnootjes

• Fles wijn

 29,95

‘Tijd voor elkaar

Kies de wijn die bij je past!
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• Wafeltheedoek
• Porseleinen beker
• Verse koffieset met wenskaart naar keuze
• Koffieboontjes chocolade
• Citronellazeep met koord
• Biologische allesreiniger
• Tafel kruimeldief recycled kunststof

 29,95

‘Fris het nieuwe jaar in
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•  Porseleinen beker 
diverse kleuren

•  Verse koffieset met wenskaart 
naar keuze

•  Chocolade koffieboontjes 
of speculaasjes

 11,95

Kom je op de koffie?
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•  Mini lights, 
diverse uitvoeringen

• Caramel
•  Verse koffieset met wenskaart naar 
keuze

• Chocolade koffieboontjes
• Winterbonbons
• Likorette 

 33,95
Kies de likorette die bij je past!

Winterse gezelligheid
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•  Maxi fles bier
•  Oude kaas
•  Kaasdip met schaaltje
•  Nootjes of metworst
 (plankje optioneel) 

 18,95

Proost!!
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Maak het lekker zelf

•  Pineut: om je eigen 
likeur zelf te maken, 
keuze uit grote of kleine 
fles

•  Oude kaas
•  Kaasdip met schaaltje
•  Nootjes of metworst
 (plankje optioneel) 

 v.a. 19,95
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•  Handdoek, hamamdoek
•  Bed & bodyspray kamille
•  Geurkaars in koper blik
•  Nootjes • Fles wijn • Servetten
•  Truffelchips • Dip met schaaltje
•  Puntje oude kaas  49,95
 (tas optioneel)

Pluk de dag
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• Verse groene thee brewer
•  Speciaalbrood afbakset compleet
•  Hinkelman’s huisgemaakte jam
•  Vruchtensap van de boer
•  Nederlandse bio havermout 
•  2 porceleinen bakjes
 (tas optioneel)

 22,95

Lazy sundaymorning
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Elk pakket pakken we altijd mooi in voor jou.

Om er een echt cadeau van te maken, kun
je kiezen uit een aantal verpakkingsmogelijkheden,

we bespreken ze graag!

Naast de cadeaupakketten in deze brochure kunnen 
we ook maatwerk leveren. Graag stellen we een 

pakketopmaat samen dat past bij jou! Daar verwerken 
we dan ook jouw persoonlijke boodschap of kaart in. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden, of heb je 
een pakket uitgekozen? Neem dan contact met ons op! 

Bel of mail dan naar 06 83 56 41 00,
loes@hinkelman.nl of loop binnen in onze winkel.

Wij pakken graag feestelijk in!

Winkeladres: Burgermeester Reigerstraat 63
3581 KN Utrecht, Nederland
Factuuradres: Leidseweg 131

3533 HC Utrecht, Nederland | www.hinkelman.nl 

T: +31 (0) 30 21 20 302 |M: +31 ( 0 ) 6 8356 4100 (Loes)
E: loes@hinkelman.nl | KvK 856959728| BTW NL 162915226B01

(onze voorwaarden zijn te vinden op onze website)
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