
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

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. 

Inpak Tips & Tricks Te mooi voor in de zak!
De nieuwe LOVLY® Sinterklaasverpakkingen zijn eigenlijk te mooi om in de zak te stoppen. We hebben twee trendy 
dessins toegevoegd aan het assortiment: GEVEL en DOTS. De typische Hollandse huisjes passen uitstekend bij het 
oer-Hollandse Sinterklaasfeest en zijn helemaal van nu, als decoratiestuk of hippe print in het interieur. DOTS is 
geïnspireerd op de polkadot. Het stippenpatroon maakte dit voorjaar al een comeback op de catwalk en schittert dit 
najaar ook op de verpakking.  

Hier zal InpakPiet blij 
mee zijn, want met deze 
stevige blokbodemzak is 
mooi inpakken een fluitje 
van een cent.

Maak je cadeau af met een mooi etiket. 
Verkrijgbaar op een handige rol in vijf 
verschillende varianten.

Op zoek naar een 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. 

Laat je inspireren door onze
mogelijkheden op
www.wrappidup.nl. 

Deze leuke verpakkingen zijn NU 
verkrijgbaar voor aantrekkelijke 

actieprijzen. Kijk op de 
binnenzijde van deze flyer. 

Pak niet alleen 
geschenken, 
maar ook jouw 
klanten in met 
ons hoogwaardige 
Sintpapier.

Surprise! Geschikt voor warme chocolademelk, 
maar bijvoorbeeld ook voor suikergoed of kleine 
cadeautjes. Zo maak je eenvoudig een originele 
traktatie.


