
Laat dit jaar je waardering aan je collega’s blijken met een bijzon-

der leuk kerstpakket van Zaansch Faam. Bij Zaansch Faam hebben 

we een uitgebreid assortiment van originele en aansprekende ca-

deaus. Alle artikelen worden met zorg ingekocht en hebben hun ei-

gen verhaal. Zo letten wij altijd op kwaliteit en duurzaamheid. En 

nóg een pluspunt: wij pakken onze cadeaus altijd extra mooi in, met 

veel plezier en aandacht 

 

Origineel & uniek 

Duurzaam 

Steun een lokale  

 onderneming 

Feestelijk verpakt 

Flexibel 

Persoonlijk  

Speciaal voor de Kerstdagen hebben 

wij, voor verschillende budgetten 

een aantal pakketten samengesteld.  

De pakketten in deze brochure geven 

een idee van de mogelijkheden, zie 

het als een inspiratie. Het is in over-

leg altijd mogelijk om aanpassingen 

aan de inhoud te doen, we denken 

graag met je mee.  

 





De kerstpakketten in deze brochure zijn ter inspiratie. Wil je bijvoorbeeld 

een combinatie van twee pakketten, dan is dat in overleg met ons 

meestal wel mogelijk. Of misschien  ben je wel op zoek naar een pakket 

met een hogere waarde, ook dit kunnen we in samenspraak samenstel-

len.  

 

Het kan zijn dat de artikelen die in de pakketten zitten zoals aangetoond 

in deze brochure afwijken van  de artikelen die uiteindelijk in het pakket 

zitten. De kleur , smaak of het label kan bijvoorbeeld anders zijn. Wij stel-

len alle pakketten persoonlijk en met de hand samen en staan er garant 

voor dat het geheel een leuke combinatie is. Natuurlijk zullen de artike-

len altijd dezelfde waarde hebben. 

 

Omdat we veel tijd en zorg steken in het verpakken van de kerstpakket-

ten is het nodig om een uiterste besteldatum aan te houden. Bestel je 

kerstpakket vóór 5  december 

 

De pakketten kunnen op afspraak bij ons in de winkel opgehaald worden 

of na overleg worden bezorgd 

 

Bij afname van 10 pakketten krijg je 1 pakket gratis, bij 20 pakketten krijg 

je 2 pakketten gratis, etc. 

 

De kerstpakketten worden vooraf en per factuur voldaan. 

  

Plaats je bestelling door te mailen naar info@zaanschfaam.nl 

 

 

 

 


