
de winkel van ons allemaal

Altijd een passend geschenk 
Bol.com Cadeaukaart

Ben je op zoek naar een passend geschenk voor relaties, trouwe klanten of medewerkers? 
Bol.com heeft het perfecte cadeau in de vorm van een (digitale) cadeaukaart. De ontvanger 
kan zo zelf een keuze maken uit meer dan 16 miljoen artikelen op bol.com. 



*  Voor het bestellen van digitale cadeaukaarten met een totaal bestelbedrag van 500 euro of meer of een fysieke cadeaukaart van  
2.500 euro of meer, kun je vrijblijvend een offerte aanvragen via business@bol.com. Op een orderbedrag vanaf 2.500 euro kunnen wij 
een scherper aanbod doen.

Het ideale (kerst)geschenk
Denk bij een (kerst)geschenk voor je klanten, relaties 
en medewerkers ook eens aan de bol.com cadeaukaart.  
De ontvanger maakt zelf de keuze uit meer dan  
16 miljoen artikelen, dus je (kerst)geschenk is altijd raak. 
 
Geniet als zakelijke klant van fulfilment service:
•  De bol.com cadeaukaart versturen op basis van  

naam- & adresgegevens
•  Voeg een persoonlijke brief toe
•  Mogelijkheid tot het versturen in een bedrijfsenvelop

Leuk voor je ontvangers: de cadeaukaart ...

Leuk voor jou als gever: je kunt de cadeaukaart aanpassen

              Jij kiest de waarde  
Via je zakelijk account kies je een waarde van 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 of 100 euro. Iedere andere waarde tussen de 5 
en 150 euro kun je aanvragen via business@bol.com.

                Jouw logo op de cadeaukaart 
Je kunt je eigen (bedrijfs)logo toevoegen aan de bol.com cadeaukaart. Dit kan alleen via business@bol.com en bij orders 
boven de 2.500 euro. 

               Kies een thema voor je omslaghoes of e-mailtemplate 
Bij de fysieke cadeaukaart kun je kiezen uit 4 thema’s. De digitale cadeaukaart biedt een ruimere keuze aan thema’s.  
Kijk hiervoor op www.bol.com/nl/p/digitale-cadeaubon/1002004010675258/ 

              Personaliseer je brief of e-mail 
Voeg een logo of boodschap toe in een brief of stel de mail zelf op*. 

    

              Is 3 jaar geldig 
Onze cadeaukaarten zijn tot 3 jaar na aankoop geldig.

                Hoeft niet in één keer besteed te worden 
Het tegoed op de cadeaukaarten kan in delen besteed worden. Het hoeft niet in 1 keer opgemaakt worden. 

               Hoeft niet het volledige bedrag te dekken 
Als er niet genoeg op de cadeaukaart staat, kan je ontvanger de rest op een andere manier betalen. 



Omslaghoes
Bij het bestellen van een cadeaukaart bij een van  
onze medewerkers of via je Zakelijk account kun je kiezen 
uit 5 verschillende omslaghoezen: 
• Miljoenen cadeaus
• Prettige feestdagen  
• Van harte gefeliciteerd
• Ontzettend bedankt
• Ebooks

Ben je op zoek naar wat meer luxe? 
Wij bieden ook een envelop, een luxe cadeauverpakking 
en luxe feestdagenverpakking.

De luxe feestdagenverpakking is exclusief te bestellen bij 
orders vanaf 2.500,- euro via business@bol.com.

luxe cadeauverpakking

envelop

Verpakken
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Typ hier je persoonlijke tekst  
voor op de kaart....

Brief
Voeg een brief toe aan je cadeaukaart. Jij bedenkt de 
tekst en wij printen deze op (bedrijfs)briefpapier.

Kaart
Bij de luxe feestdagenverpakking is het ook mogelijk 
de cadeaukaart te voorzien van een kaartje. Deze kaart 
wordt in de luxe feestdagenverpakking geplaatst waar-
door je cadeau nog persoonlijker wordt. Jij bedenkt de 
tekst en wij zorgen voor de bedrukking van de boodschap 
op een kaartje.

(bedrijfs)logo
De cadeaukaarten kunnen bedrukt worden  
met je (bedrijfs)logo/boodschap!

Personalisatie

luxe feestdagenverpakking

cadeaus
Miljoenen
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Aantal Prijs per stuk Totaal incl. handeling

50 0,80 49,50

100 0,54 63,50

1.000 0,28 379,00

2.500 0,12 541,50

5.000 0,07 806,00

10.000 0,04 1.335,00

Per 100 stuks wordt er € 9,50 handelingskosten in rekening 
gebracht voor het invoegen van de kaartjes in het doosje.

Prijslijst 
Personalisatie
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Luxe verpakking

Product Prijs in euro (excl. btw)

Luxe cadeauverpakking 1,45

Luxe envelop  0,41

Luxe feestdagenverpakking 1,45

Brief of envelop
•  Brief: vanaf € 0,17 per cadeaukaart excl. btw
•  (bedrijfs) envelop: € 0,10 per cadeaukaart  

exclusief btw 
• Handelingskosten van € 100,- per bestelling

Kaartje
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Vul hier je persoonlijke tekst in....

Aantal Prijs per stuk Totaal incl. handeling

500 1,47 835,50

1.000 0,76 862,50

2.500 0,35 987,00

5.000 0,22 1.181,00

10.000 0,15 1.628,50

Cadeaukaart met (bedrijfs)logo 
Voeg je eigen logo en/of boodschap toe

Rekenvoorbeeld:
5.200 stuks
Berekening: 5,2 x € 216,20
+ € 100,- handelingskosten

luxe feestdagenverpakking
luxe cadeauverpakking

envelop

De luxe feestdagenverpakking is exclusief te bestellen 
bij orders vanaf 2.500,- euro via business@bol.com.

*  Voor het bestellen van digitale cadeaukaarten met een totaal bestelbedrag van 500 euro of meer of een fysieke cadeaukaart van  
2.500 euro of meer, kun je vrijblijvend een offerte aanvragen via business@bol.com. Op een orderbedrag vanaf 2.500 euro kunnen wij 
een scherper aanbod doen.

Handelingskosten bedragen €100,-
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Ideaal voor je zakelijke bestellingen
Bol.com zakelijk koopaccount

Artikelen bestellen voor je onderneming hoeft niet ingewikkeld te zijn. Wist je dat het maar één 
minuut kost om een zakelijk account bij bol.com te openen? En dat je daarna al meteen zakelijke 
bestellingen kan plaatsen?  

De voordelen van een zakelijk koopaccount

   *  Voordat je van deze service gebruik kan maken, wordt je kredietwaardigheid getoetst. 

  **  In verband met btw-wetgeving en -regelgeving is het niet mogelijk om te bestellen bij externe verkopers uit een ander land.

                Bestellen op rekening 
Met een betalingstermijn van 30 dagen*

                
Meerdere gebruikers 
Meerdere personen binnen het bedrijf kunnen bestellen 
 

                Keuze uit meer dan 16 miljoen artikelen 
Zoals kantoorartikelen, managementboeken en  
computer-accessoires**

                
Altijd een up-to-date overzicht 
Al je bestellingen en facturen zijn verzameld in een  
duidelijk overzicht 

Voor grote bestellingen of relatiegeschenken maken we graag een offerte op.


