GESCHENKENFOLDER
oneindig veel mogelijkheden
…
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Op zoek naar een origineel geschenk?
U wilt iemand verrassen?
U houdt van streekproducten?
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Beste klanten,
Keer op keer een origineel cadeau vinden voor onze familie en vrienden blijft voor
velen een hele opgave. Graag willen wij u helpen in de zoektocht naar leuke cadeaus
voor al wie u lief is.
In deze brochure stellen wij u graag onze Corsendonks Hof - geschenken voor.
Uiteraard staat het Corsendonk bier centraal, maar we gaan nog een stapje verder
met huisgemaakte producten. Zo is de ‘Corsendonks Hof Geschenkmand’ een
bestseller geworden om te geven aan iemand. Deze mand, gevuld met allerlei
Corsendonk producten kan gebruikt worden voor eender welke gelegenheid. Ons
cadeauteam maakt er steeds een stijlvol cadeau van.
Voor bijkomende inlichtingen staan wij u graag te woord.
Met vriendelijke groeten,
Erwin Blockx, Marc Willems

1. Wat zijn Corsendonks Hof geschenkmanden?
Een Corsendonks Hof Geschenkmand is een mooie, ambachtelijk gemaakte mand, gevuld met
allerlei Corsendonk producten. De mand wordt mooi verpakt in doorzichtige folie en afgewerkt
met stijlvolle linten en strikken, afhankelijk van de periode van het jaar. Alle manden worden
voorzien van een kaartje om uw wensen en naam te noteren.
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Het basispakket van de Corsendonks Hof Geschenkmand bevat volgende producten :
 1 fles Corsendonk Agnus Tripel (75cl)
 1 fles Corsendonk Pater Dubbel (75cl)
 2 Corsendonk glazen
 1 potje Corsendonkse honing
 1 potje Corsendonkse confituur
 1 doos ’t Corsendonkske (=Belgische chocolade in de vorm van Corsendonk flesjes met een
fijne vulling van praliné)
Prijs per Corsendonks Hof Geschenkmand (basis) : € 42,00
-3Corsendonks Hof - Gifts
Corsendonks Hof • Corsendonk 2 • 2360 Oud-Turnhout
014.450751 • info@corsendonks-hof.be • www.corsendonks-hof.be

2. Geschenkmanden – uitgewerkte pakketten
De Corsendonks Hof Geschenkmand kan uitgebreid worden met allerlei producten. De
mogelijkheden zijn oneindig. Hierbij geven wij u enkele uitgewerkte formules. Dit zijn slechts
voorbeelden en kunnen aangepast worden aan uw wensen. Uiteraard is een combinatie van
verschillende pakketten ook mogelijk. Wij maken voor u graag een offerte op maat.

Corsendonks Hof Geschenkmand “Coffee Time”

€ 49,50

= Basispakket + 4 mooie expressotasjes + assortiment luxe-koekjes

Corsendonks Hof Geschenkmand “Diner Time”

€ 82,00

= Basispakket + een waardebon ter waarde van € 40,00 die kan gebruikt worden in onze zaak

Corsendonks Hof Geschenkmand “Cheese and go”

€ 67,10

= Basispakket + Corsendonkse kaas

Corsendonks Hof Geschenkmand “Belgisch bier”

€ 65,80

= Basispakket + assortiment Belgische bieren (Tempelier, Rousse, Duvel, Hoegaarden, Karmeliet,
Palm, La Chouffe) + assortiment borrelnootjes en chips

Corsendonks Hof Geschenkmand “VIP”

€ 85,00

= Basispakket + fles Cava Mistinguett Brut + crackers me huisgemaakte pesto

3. Leveren aan huis
Voor een kleine meerprijs van € 4,50 leveren wij ook onze manden aan huis. Wij bedelen volgende
gemeentes : Oud-Turnhout, Arendonk, Kasterlee, Turnhout, Dessel en Retie. Voor andere
gemeentes maken wij graag voor u een aangepaste prijs. Bij afwezigheid wordt de mand
afgeleverd bij de buren of voor de deur geplaatst.

4. Relatiegeschenken
De Corsendonks Hof Geschenkmand is een uiterst geschikt cadeau voor al uw zakenrelaties,
werknemers, collega’s, … . Levering aan kantoren, bedrijven, medewerkers behoort tot de
mogelijkheden. De manden kunnen in grote oplage besteld worden. Vanaf een afname van 50
manden geldt een korting van 10%.
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5. Losse producten
Uiteraard zijn al onze producten ook los te verkrijgen. Het schitterende Corsendonk Bier zetten we
in de kijker. Op de volgende pagina een overzichtje …
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Corsendonk Agnus (blond)
75 cl in metalen cilinder
€ 10,70

Corsendonk Pater (donker)
75 cl in metalen cilinder
€ 10,70

Corsendonk Christmas Ale
75 cl in metalen cilinder
€ 10,70

Corsendonk Tempelier 75 cl
inmetalen cilinder
€ 10,70

Tempelier 2 x 33cl
Degustatieset
€ 11,00

Corsendonk 2 x 33cl
Degustatieset
€ 11,00

Corsendonk 2 x 75cl
Geschenkdoos
€ 18,00

Tempelier 2 x 75cl
Geschenkdoos
€ 18,00

Corsendonk Christmas Ale
Wenspakket 6x 25cl
€ 17,90

Corsendonk
Chocolade
€ 15,00

Corsendonk
Confituur
€ 5,50

Corsendonk
Honing
€ 5,50
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6. Geschenkbonnen
U kan bij ons ook terecht voor een geschenkbon. Deze wordt mooi verpakt in een geschenkdoos
die u zo kan afgeven. Dit is veel aangenamer om af te geven dan b.v. een cadeaubon in een
envelop. U kan kiezen voor een bon met een bedrag naar keuze. Of als u wil, kan u ook een menu
laten samenstellen, b.v. een 3-gangenmenu met aperitief, wijnen, waters en koffie. We denken
graag samen met u mee.

7. Bedankattenties na een feest
Als u een feest geeft in één van onze 3 feestzalen, zien we vaak dat de gastheer of –vrouw een
kleine attentie wil geven aan haar genodigden om hen te bedanken voor hun komst. Ook hier
kunnen wij voor zorgen. Dit is slechts een kleine greep uit ons aanbod. Ook hier zijn de
mogelijkheden oneindig :








Klein doosje met 2 pralines
Klein flesje met jenever
Verpakte bloem
Verpakte zeepjes
Gepersonaliseerde balpen
Fotokaart
…

€ 3,00
€ 4,50
€ 2,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00

8. Bestellen
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Geschenkmanden zijn enkel verkrijgbaar op bestelling en dit ten laatste 3 werkdagen voor afhaling
of levering. Bestellen kan ter plaatse in onze zaak of via email of telefonisch. Geschenkmanden
worden steeds vooraf afgerekend hetzij via overschrijving, hetzij cash in onze zaak of met een
betaalkaart. Alle andere producten zijn steeds voorradig en kan u zo mee naar huis nemen. Als u
een pakketje op maat wil, kan u best even een afspraak maken zodat u niet onnodig moet
wachten. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.
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