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Tijd voor thee

Keuze uit verschillende soorten (losse) thee  

eventueel aangevuld met thee accessoires

Tijd voor chocola

Bonbons, chocolademelk, een chocoladereep 

en nog zoveel meer keus

Tijd voor film

Thuis film kijken met wat lekkers erbij 

Thuis een beetje uit

Tijd voor hem/haar

Even thuis er tussen uit met  luxe badproducten. 

Liever klussen of winkelen? dat kan natuurlijk ook

Tijd voor thuis uit eten

de lokale horeca steunen? Geef een cadeaubon 

om  eten te kunnen bestellen of later te 

besteden in het restaurant zelf

Tijd voor wat dan ook

Er is zoveel mogelijk om iemand blij te maken. 

wij denken graag met jou mee over de mogelijkheden 

Jouw verrassing, jouw keus. Ieder cadeautje is naar eigen wens samen te stellen. 

Tijd voor sinterklaas

hebben je werknemers of relaties zwalk niet 

kunnen vinden? met onze sinterklaas  attenties 

breng je de sint toch een beetje in huis

Tijd voor kerst en oud&nieuw

dit jaar is het allemaal anders dan anders, maar  

met een leuke attentie brengen wij de kerstsfeer 

thuis en sluiten wij dit memorabele jaar af met 

knallende kurken



 Wij dragen graag ons keitje bij om lokale ondernemers te steunen en werken samen met o.a.:

De allerlekkerste thee & koffie en alles wat erbij hoort.

 Qua smaak is er voor ieder wat wils. 

Delicious helpt ons de thee te vinden die bij jouw gelegenheid past.

Kunst of chocola? Het is bijna te lekker om op te eten.: De Picasso bonbons. 

Maar ook andere lekkernijen halen wij bij The Crumble. 

Iets echt Amersfoorts? Dan komen wij uit bij Amersfoortse gidsen. Van kalenders 

met amersfoortse pracht tot bonnen voor een rondleiding door de prachtige stad. 

Van een bordspel tot een virtueel bedrijfsuitje. Alles is mogelijk

Thuis uit eten  of wanneer het weer kan naar het restaurant? met een cadeaubon van Bistro Het Kannetje,  

de vier broers en Papa's Bar steun je  de horeca en kan een avondje compleet gemaakt worden met 

een lekkere maaltijd. Op de bon kan elk gewenst bedrag worden gezet.

T I J D  V O O R  

L O K A A L

Wij komen uit Amersfoort en werken daarom samen met onze lokale, amersfoortse ondernemers. 

Dit blijven we doen. Want samen kunnen we mooi dingen realiseren.


