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NET EVEN ANDERS?

Wil jij het net even anders? Met een custom

doosje of bijvoorbeeld paaseitjes in jouw

huisstijlkleuren? 

Neem contact met ons op via

sales@weboprom.nl of 036 767 0330 en

we denken graag met je mee.

(Let op: de levertijd voor custom

(brievenbus)doosjes bedraagt ca. 4 weken).

Afgelopen jaar was geen eitje. Verras je personeel of relaties thuis of op kantoor met een

vrolijk Paasgeschenk. Dankzij de grootte van het doosje past dit makkelijk door de brievenbus.

Vul hem naar eigen wens met lekkere paaseitjes, een (h)eerlijke Tony's paasreep of leuke

gadgets voor bijvoorbeeld een fleurige tuin. Een persoonlijke boodschap op een mooi gedrukt

kaartje maakt het helemaal af!

PAASHAAS DOOR DE BRIEVENBUS?

VERZENDING

Alle paaspakketjes worden verzendklaar verpakt in een vrolijke Paas-brievenbusdoos. 

Wil je dat wij de verzending uit handen nemen? Geen probleem! Lever ons de adressen

in de daarvoor bestemde template aan en wij zorgen ervoor dat de pakketjes op tijd

verzonden worden!

De kosten voor het verzenden van de 

brievenbusdoosjes zijn afhankelijk van het 

gewicht en het land van bestemming. 

Wij doen je graag een passend voorstel!

Make it personal



GET EGGCITED!

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Zolang de voorraad strekt.

DOOSJE MET PAASEITJES

Incl. 200 gram eitjes

Incl. 300 gram eitjes

vanaf € 3,95 p/st.

vanaf € 4,95 p/st.

Paasdoosje gevuld met assortiment paaseitjes. 

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje in eigen

design.

Dit doosje past perfect door de brievenbus!

Ook zo gek op de chocolade van Tony's

Chocolonely? Tegen een meerprijs van 

€ 2,50 p/doosje vullen we dit doosje met 

ca. 255 gram heerlijke Tony's paaseitjes 

i.p.v. de reguliere assorti eitjes.

 DOOSJE MET TONY'S PAASREEP 

Vanaf € 7,25 p/st.

Paasdoosje gevuld met de Tony's Chocolonely

Paasreep en 200 gram assorti paaseitjes. Inclusief

full colour bedrukt A6 kaartje in eigen design.

Hmmmmm....



Een verrassend luxe paasgeschenk .. een bijzondere traktatie! 

Dit moderne paaspakketje bestaat uit 200 gram assorti

paaseitjes, een Tony's Chocolonely paasreep en een unieke

Brewer met Premium (biologische) koffie of thee. 

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje in eigen design. 

Vanaf € 9,95 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Zolang de voorraad strekt.

COFFEE/ TEA BREWER PAASPAKKET

TeaBrewer.

De beste kwaliteit biologische thee van grove blaadjes, kruiden en fruit

verpakt in een verrassende 'teabrewer', wat zorgt voor een natuurlijk en

effectief extract van de grove blaadjes. Met andere woorden: het perfecte

kopje 'infusion' thee. 100% natuurlijk, biologisch en ongezoet voor 2-4

kopjes thee.

CoffeeBrewer.

De beste kwaliteit koffie, vers gemalen en direct verpakt in een verrassend

'coffeebrewer'.�Het innovatieve ontwerp van het filter combineert het beste

van een filterkoffie met de rijke smaak van een cafetiere. Door het hete

water direct op de koffie te gieten en deze 4 tot 6 minuten te laten

trekken, wordt een intens aroma verkregen met een rijke en volle smaak.

Geschikt voor 2 kopjes.

LET OP >> Dit pakket is enkel leverbaar in een

standaard wit brievenbusdoosje.



let it grow!
Een Paasdoosje gevuld met 200 gram gemengde chocolade eitjes en een kweektas. 

De kweektas vormt een kant-en-klare kweekset om binnenshuis zelf te kweken, gewoon in de

keuken, op de vensterbank. Een uniek concept, omdat het kweektasjes is gerecycled uit

gebruikte verpakkingsbalen van theeplantages uit India. 

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje in eigen design. 

Duurzaam!

Vanaf € 8,95 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Zolang de voorraad strekt.

PAASDOOSJE MET GERECYCELDE KWEEKTAS



Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Zolang de voorraad strekt.

DOOSJE MET BLOEMENMIX

Meerprijs bedrukken envelopje(s) met

logo in 1 kleur: € 0,45 per stuk.

Incl. 1 envelopje  

Incl. 2 envelopjes 

vanaf € 4,85 p/st. 

vanaf € 5,75 p/st.

Paasdoosje gevuld met 200 gram 

assortiment paaseitjes en 1 of 2 envelopjes met 

bloemenzaadjes. 

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje in eigen design. 

Summer flowers Bee flowers

Logo in 1 kleur
tegen meerprijs mogelijk

Keuze uit 2 soorten
bloemenmix

DOOSJE MET PAPIEREN KWEEKZAK

Paasdoosje gevuld met 200 gram 

assortiment paaseitjes en een papieren

kweekzak met 5-8 Petuniazaadjes.

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje in eigen

design. 

Onbedrukt zakje  

Bedrukt zakje

(Kweekzakje bedrukt met logo in 1 kleur)

vanaf € 4,95 p/st. 

vanaf € 5,40 p/st.



DOOSJE MET TONY'S PAASREEP

Brievenbusdoosje gevuld met de Tony's

Chocolonely Paasreep. Inclusief full colour

bedrukt A6 kaartje in eigen design.

Vanaf € 4,25 p/st.

Vanaf € 5,50 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. 

Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. Zolang de voorraad strekt.

DOOSJE MET PAASTAARTJE

Brievenbusdoosje met daarin een vrolijk

paastaartje. Dit paastaartje is een

boterkoektaartje gedecoreerd met melkchocolade

en een vrolijk paasschildje.

Inclusief full colour bedrukt A6 kaartje 

in eigen design. 

Vanaf € 6,20 p/st.

ONTBIJTPAKKETJE

Paas brievenbusgeschenk ontbijtje

met daarin de volgende producten:

- Roomboter ministol met 100% amandelspijs

- Cupje roomboter (15 gram)

- 2 zakjes thee

- 100 gram paaseitjes

Kant en klaar verpakt en geleverd in een

brievenbusdoosje met een full colour 

bedrukt A6 kaartje. 

You've got mail

Compleet paasontbijt!



OP JE PAASBEST!

Één van Nederlands grootste technische dienstverleners wilde haar personeel

vorig jaar van een leuke Paasattentie voorzien. Vanwege de Coronapandemie

zaten veel mensen thuis en heerste er een hoop onzekerheid. Om het personeel

een hart onder de riem te steken en daarmee een stukje ontspanning te bieden,

hebben we samen met onze klant Hollander Techniek een "Paasbrunch-box"

ontwikkeld. Een goed gevulde doos in feestelijk design, gevuld met heerlijke

Paaslekkernijen en etenswaren voor een gezellig, ontspannen Paasbrunch.

Van hulp bij de diverse designs tot de handling en logistieke afhandeling van de

550 pakketten; wij van Webo namen het graag uit handen en zijn trots op het

mooie resultaat!

#getinspired!

custom case
Pakketzendingen ook mogelijk!
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