
HIER VIND JE ONS

Breda
Vossenberg 2 
4825 BH Breda 
tel: 076 - 581 25 25  

Amsterdam Foodcenter
Jan van Galenstraat 14 
1051 KM Amsterdam 
tel: 020 - 682 28 27

Barendrecht
Kamerlingh Onnesweg 24 
2991 XL Barendrecht 
tel: 010 - 292 30 30
Storemanager: [Voornaam Achternaam]
Mail: barendrecht@paardekooper.nl  

Amsterdam Duivendrecht
De Flinesstraat 8 
1114 AL Amsterdam 
tel: 020 - 692 40 20

Beverwijk
Parallelweg 122b 
1948 NN Beverwijk 
tel: 0251 - 26 82 22 

Rotterdam
Schuttevaerweg 41 
3044 BA Rotterdam 
tel: 010 - 462 30 33

Nieuwegein
Ravenswade 2 
3439 LD Nieuwegein 
tel: 030 - 288 81 08 

Den Haag
Rijn 18 (Forepark) 
2491 BG Den Haag 
tel: 070 - 363 19 70

Aalsmeer
Legmeerdijk 281a (ingang aan Japanlaan)
1432 KC Aalsmeer 
Tel: 020 - 345 01 45

Inpak Tips & Tricks Go natural 
Haal meer uit de verpakking met onze inspirerende inpak Tips & Tricks. Dit keer besteden wij aandacht aan DIY 
(handgemaakt) bestekzakje, met als thema ‘Go natural’. Even weg van de rush van alledag. Heerlijk picknicken, 

midden in de natuur.  

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en excl. btw. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Al 
onze leveringen geschieden volgens de algemene voorwaarden van de NVGP, gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam, welke u op verzoek 
worden toegezonden. 14
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Wat heb je nodig?
• Fournituren zakje met houtdessin
• Houten bestek
• Eco servet bruin
• Taartrand papier

Wat moet je doen?
1. Bind een royaal stuk touw om het bestek 
2. Maak een losse strik, dan is je bestek meteen

klaar voor gebruik
3. Vouw het taartrandje dubbel
4. Stop het taartrandje, samen met het servet, 

in het zakje
5. Bind een stuk touw om het zakje 
6. Schrijf een naam of boodschap op het label, 

voor een extra persoonlijk tintje

Opvallen via de verpakking 
Heb jij een specifiek product en/of ben je op zoek 
naar een unieke verpakkingsoplossing? Onder de 
noemer WrappIDup creëren wij de leukste maatwerk 
verpakkingen. WrappIDup is dé oplossing voor iedereen 
die wil opvallen met een onderscheidende verpakking. 
WrappIDup inspireert en ondersteunt het proces van 
idee tot creatie. Hiervoor bieden wij verschillende 
producten en diensten, waaronder inpakworkshops 
en inspiratiesessies. Kijk voor meer informatie op 
www.wrappidup.nl. Dé plek waar verpakkingsideeën 
werkelijkheid worden.

Inpakworkshops
Schrijf je in voor één van onze (thema) 
inpakworkshops, voor nóg meer verrassende 
inpak Tips & Tricks. Wees er snel bij want vol = vol! 

Kijk op paardekooper.nl voor een inpakworkshop 
bij jou in de buurt.


