
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

Pak een stuk 
cadeaupapier en 
zorg dat je aan 
de bovenkant 
nog een 
strook papier 
overhoudt.

Rollen maar 

Ook leuk: rol 
het koord mee 
met de omslag 
en maak een 
knoopje aan de 
voorkant. 

Rol de fles 
erin en vouw 
het ‘te veel’ 
aan papier om. 

Zet de omslag vast met 
een bijpassend etiket.

Kies voor stoer koord in 
plaats van lint. 

Wikkel het koord om de fles 
als een cadeaulint en maak aan 
de voorzijde een strikje. 

Opvallen met originele verpakking?  
WrappIDup zet ideeën om in nieuwe 
verpakkingen, die jouw product en/
of merk nóg beter maken. 
Binnen WrappIDup bieden wij 
verschillende producten en diensten, 
om het proces, van idee tot creatie, 
te ondersteunen. Hierbij richten 
wij ons op drie pijlers: inspireren, 
ontwerpen en inpakken. Binnen 
deze pijlers onderscheiden wij 
verschillende producten en diensten, 
die bijdragen aan de positionering 
van jouw bedrijf en/of merk via de 
verpakking. 

Inpak Tips & Tricks Opgerold staat netjes ID-tje  
Bier, wijn… een lekker drankje, dat vindt vader fijn, maar het netjes inpakken van deze ronde vormen is vaak een hele 
klus. Maak het jezelf gemakkelijk en rollen maar, dan heb je binnen no-time een stoer Vaderdaggeschenk.


