12 kramen met 100 producten

Jardin d’Hiverre KerstFair 2019

Hét kerstfeest en geschenk voor medewerkers of relaties

Hét kerstfeest en geschenk
voor medewerkers of relaties
Dit jaar iets veel leukers dan een kerstborrel in de kantine en het standaard kerstpakket?
Reserveer nu een vriendelĳk geprĳsd arrangement voor uw kerstfeest en laat
uw medewerkers of relaties zelf “kerstpakket shoppen” op de kerstmarkt.
Vo o r g roep e n va n 4 – 400 pe rsone n.
KerstFairs mogelijk van 27 november t/m 22 december, alle dagen van de week.

Kerstmarkt

Uw gasten kunnen “shoppen” bĳ ca. 12 kramen en hebben keuze uit 100
verrassende producten, waar mogelĳk duurzaam, biologisch, lokaal of uniek.
Er zĳn kramen met: dranken, food, boeken & magazines, homedeco, gadgets,
keukengerei, verzorgingsproducten, speelgoed, tassen & fashion-accessoires
en een kraam met onze eigen Bomencentrum producten.
Op onze website vindt u een uitgebreid overzicht van alle cadeaus
verkrĳgbaar op de kerstmarkt.
Voor alle informatie & reserveringen:

www.bomencentrumnederland.nl

035 64 60 200 - Monique Berkhout

Novella
PARTNER

BOMENCENTRUMNEDERLAND.NL

Kerstpakket zelf samenstellen bĳ 12 kerstkramen
met 100 verrassende producten

BOMENCENTRUMNEDERLAND.NL

Vier verschillende arrangementen:
Alle arrangementen omvatten:
• Onbeperkt dranken (koffie, thee, waters, vruchtensappen, wijn,
bier, glühwein en warme chocolademelk).
• “Shoppen” op de sfeervolle kerstmarkt voor een door u te bepalen
bedrag.

Nordmann - Prijs p.p. € 35,00

Bites and drinks & Kerstpakket “shoppen”, middag/avond
15:30 – 18:30 uur / 19:00 – 22:00 uur
5 gevarieerde kersthapjes p.p.
Kerst in en rond Jardin d’Hiverre
Vier dit jaar uw kerstfeest in de duurzame, geheel in kerstsfeer gehulde,
Jardin d’Hiverre in Baarn. Geniet van een moment van gezellig samenzĳn onder
het genot van hapjes en drankjes. En laat uw gasten hun kerstpresent zelf bĳ elkaar
“shoppen” op de kerstmarkt. U bepaalt zelf hoeveel men mag besteden, wĳ verzorgen
de kerstmarkt. Een exclusieve KerstFair is mogelĳk voor groepen vanaf 50 personen.
Kleinere organisaties kunnen aansluiten bĳ een van de diverse Netwerk-KerstFairs,
zie data op onze website.
Naast de arrangementen is er natuurlĳk ook maatwerk mogelĳk. Denk hierbĳ aan
een andere verblĳfsduur of catering, live muziek of een inhoudelĳk element
verzorgd door onze partner Novella.
Denk ook nog aan:
• Gemakkelĳk: u kiest een datum en arrangement, wĳ regelen de rest.
• Geen onverwachte kosten: arrangementen inclusief onbeperkt dranken.
• U bepaalt het te besteden bedrag, wat ook per (type) medewerker kan verschillen.
• Zeer bĳzonder voor uw medewerkers, ook zeer geschikt als relatie- of klantevent.
• Uw speeches/presentaties bieden reﬂectie en vooruitzicht op het nieuwe jaar.
• Een inhoudelĳk programma, leuke act of live muziek verzorgen we graag.
• U bent van harte welkom voor een locatiebezoek vooraf.
• We bieden alle opdrachtgevers van een KerstFair (van min. 50 personen)
10% korting op de huurkosten van een event in 2020.

Poinsettia - Prijs p.p. € 38,00

Ontbijt & Kerstpakket “shoppen”

Genieten!

08:00 – 11:00 uur
Gezellig kerstontbijt in buffetvorm

Blauwspar

- Prijs p.p. € 40,00
Lunch & Kerstpakket “shoppen”
12:00 – 15:00 uur
Gezellige kerstlunch in buffetvorm

Reserveer
nu

uw datum
en arrangement
of
Bel ons voor uw
maatwerk KerstFair

Amaryllis - Prijs p.p. € 67,50
Diner & Kerstpakket “shoppen”
17:00 – 21:00 uur
Uitgebreid, luxe kerstbuffet

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
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