Bol.com cadeaukaart

Laat ze het lekker zelf uitzoeken
Er is maar één cadeau waarvan je zeker weet dat iedere (zaken)
relatie, klant of medewerker er blij mee is. Want met de bol.com
cadeaukaart, die zowel fysiek als digitaal te verkrijgen is, kan de
ontvanger zelf kiezen uit miljoenen cadeaus.

Leuk voor de ontvanger(s): de cadeaukaart ...

Is 3 jaar geldig.

Kan in delen besteed worden
Met keuze uit het hele assortiment.

Hoeft niet het volledige aankoopbedrag te dekken
Er kan op een andere manier bijbetaald worden.

Leuk voor jou als gever: je kunt de cadeaukaart personaliseren
Jij kiest de waarde
Je kunt kiezen voor een waarde tussen de € 5 en € 150.

Jouw logo op de cadeaukaart
Bij orders boven de € 2.500 kun je jouw (bedrijfs)logo toevoegen aan de
bol.com cadeaukaart.

Kies een thema voor je omslaghoes
Voor
jou

Bij de fysieke cadeaukaart kun je kiezen uit 5 thema’s. De digitale cadeaukaart heeft
meer thema’s. Deze vind je op bol.com/digitale-cadeaubon.

Email

Voeg een persoonlijk tintje toe
Schrijf een brief of e-mail bij de cadeaukaart en/of laat optioneel je (bedrijfs)logo
op de kaart drukken.

Het ideale (kerst) geschenk
Wat is er leuker dan zelf kiezen?
We snappen dat je voor al je medewerkers iets zoekt waar ze blij van worden.
Geef daarom de bol.com cadeaukaart. Met keuze uit ruim 19 miljoen artikelen
zit het perfecte cadeau er altijd tussen en laat je ze het lekker zelf uitzoeken.
En met onze feestelijke verpakking is het ook nog eens een origineel cadeau.
Leuk om te geven en te krijgen.
Geniet als zakelijke klant van onze fulfilment service:
• De bol.com cadeaukaart versturen op basis van naam- & adresgegevens
• Voeg een persoonlijke brief toe
• Versturen in een bedrijfsenvelop? Geen probleem!

Hoe te geven?
Ga je voor origineel of nog origineler met eigen logo? En
kies je voor feestelijk of Super-de-luxe verpakt? In de pen
(of ’t toetsenbord) klimmen met een persoonlijke brief kan
natuurlijk ook. De keuze is aan jou.
Optie 1: Een feestelijk jasje
Kies uit 5 leuke omslaghoezen om de cadeaukaart een
extra feestelijk tintje te geven. Maak de verrassing nog
groter door het (optioneel) in een envelop te verpakken.
Dit zijn de thema’s:
• Voor jou

• Fijne kerst

• Bedankt

• Hallo boekenwurm

• Hiep Hiep

Optie 2: Recht uit het hart
Jij schrijft de sterren van de hemel in een persoonlijke
brief en wij plakken de cadeaukaart erop. De ontvanger
zal je eeuwig dankbaar zijn.

Optie 3: Super-de-luxe
Dit is het enige doosje van formaat dat
miljoenen cadeaus bevat. Kies uit 2 thema’s:
“Voor jou” en “Fijne kerst”.
Voeg een kaartje met persoonlijke boodschap
toe om het nog leuker te maken.

Prijslijst
Kies je cadeaukaart

of

Standaard cadeaukaart

Cadeaukaart met eigen logo

Gratis!

Aantal

Prijs per stuk

500

€ 1,48

1.000

€ 0,77

2.500

€ 0,36

5.000

€ 0,22

Handelingskosten bedragen € 100,- per bestelling

Kies een verpakking
Een feestelijk jasje 1 / 3

+

Omslaghoes naar keuze

Feestelijke envelop (optioneel)

Gratis!

€ 0,45 per stuk

Recht uit het hart 2 / 3

Persoonlijke brief
Vanaf € 0,37 per cadeaukaart
Handelingskosten bedragen € 100,- per bestelling

Super-de-luxe 3 / 3

+

Luxe (feest)verpakking

Kaartje (optioneel)

€ 1,45 per stuk

Aantal

Prijs per stuk

1.000

€ 0,28

2.500

€ 0,12

5.000

€ 0,07

Handelingskosten bedragen € 9,50 per 100 kaartjes

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Bestel je voor ten minste € 500,- aan digitale cadeaukaarten? Of voor ten minste € 2.500,- aan fysieke
cadeaukaarten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan via business@bol.com.
Informeer bij de offerteaanvraag naar de verschillende verzendmogelijkheden.

