
Son en Breugel 

KERSTPAKKETTEN 

De Wereldwinkel Son en Breugel bestond in 
2015 vijfentwintig jaar. Dit is uitbundig ge-
vierd met onze klanten, onze medewerk(st)-
ers en het winkelend publiek in Son en 
Breugel. 
 

In 2016 is onze winkel gerestyled naar de 
nieuwe kleuren: blauw en wit, hebben we de 
indeling van de winkel verbeterd en is een 
verdere verbreding van het assortiment met 
meer huisdecoratie ingevoerd, zoals kunstwer-
ken voor aan de wand, tafeltjes, stoelen, 
kastjes, lampen, etc. 
 

We hebben de stellingen ingericht voor 

cadeaus gericht op Zwangerschap & Baby, 

Liefde en Geluk. 
 

Op deze manier willen we onze nieuwe slogan: 

de fairtrade cadeauwinkel 

verder vormgeven. 

 

U vindt bij ons altijd verrassende 
cadeau(tje)s! 

 
Welkom in de winkel: 

Nieuwstraat 10A 

5691 AC Son en Breugel 

Tel.: 0499 490160 

www.sonenbreugel.wereldwinkels.nl 

 

Vind ons ook op Facebook! 
 

 

€50,- incl. BTW 

Contact opnemen 

Wereldwinkel Son en Breugel 
Kerstpakkettenadviseur Ad Jansen 

Tel.: 0499 477655 
Mob.: 06 12276567 

kerstpakkettenwws&b@gmail.com 



Ons uitgangspunt 

De Wereldwinkels werken vanuit de 
gedachte dat er een betere wereld kan 
ontstaan door mensen in ontwikkelings-
landen toegang tot de markt in Europa te 
bieden. 

Zo kunnen eerlijke prijzen en lonen be-
taald worden, waardoor de mensen een 
betere levensstandaard krijgen. 

Een mooi doel, dat de inzet van velen 
vraagt. Maar wij gaan daar voor! 

Daar kunt u uw bijdrage aan leveren! 

Onze Wereldwinkel wordt uitsluitend be-
menst door vrijwilligers. 

 
Koop uw kerstpakketten 

bij onze Wereldwinkel! 

Pakket op maat 
We kunnen u een aantal standaard pakketten 
leveren, maar veel leuker, voor u én voor ons, 
is het als we voor u een pakket op maat kun-
nen maken. 

Hoe doen we dat? 

We gaan met u in gesprek over uw organisatie, 
uw medewerkers, uw wensen en uw budget. 
Dan geven wij u suggesties voor de invulling 
van het kerstpakket. 

Wij streven er naar om een pakket samen te 
stellen, waardoor uw medewerk(st)er of 
relatie iedere keer als hij of zij een product 
van uw pakket gebruikt denkt: “hé wat leuk 
dat we dat met kerst gekregen hebben!” 

De mogelijkheden 

Vanuit de WW-kerstpakkettenfolder kunnen 
we u een aantal voorbeelden laten zien in de 
prijsklasse van €15,- tot €50,- incl. BTW. 

Vanuit deze voorbeelden kunt u ook uw eigen 
pakket samenstellen. Ten eerste kunt u kiezen 
wat de drager van het pakket gaat worden: 
een tas, mand, schaal of geschenkdoos. 

Dan kan de inhoud worden samengesteld. Legt 
u de nadruk op food of non-food? Of wilt u dat 
het pakket artikelen bevat voor het ontbijt of 
de picknick, happy moments, kokkerellen of 
iets anders? 

De afspraken zetten wij om in een offerte. 
Tot slot leggen we een leverdatum vast. De 
mogelijkheid bestaat de pakketten in de win-
kel op te halen of bij uw bedrijf te bezorgen. 

€30,- incl. BTW 

€15,- incl. BTW 


