


LAAT JE
INSPIREREN
Tijdens de zomer zitten we 

barstensvol energie en omringen 

we ons met kleur, lichtheid en 

positiviteit. Na maandenlang 

‘opgesloten’ te hebben gezeten 

willen we naar buiten, de zon en 

frisse lucht in. 

Wij verzamelden de leukste zomer 

musthaves, om van deze zomer de 

beste ooit te maken voor jouw 

medewerkers!



Picknick “To go”
Ga op pad met deze prachtige rugtas, gemaakt van sterk waterafstotend materiaal. De voeringstof is 

gemaakt van gerecyclede PET-flessen, en de tas heeft een reflecterende print zodat je ook ‘s avonds goed 

zichtbaar bent! De tas is gevuld met diverse lekkernijen voor een picknick onderweg. Genieten maar!



Summer time
Jouw medewerkers in het zonnetje zetten? Dat lukt zeker met dit vrolijke zomerpakketje. De mini strandstoel, 

die je kunt gebruiken als telefoonstandaard, zorgt direct voor sfeer op je bureau. Geniet in je pauze in het 

zonnetje van de lekkernijen én vergeet je daarbij niet in te smeren. 



Zomerse barbecue
Heerlijk barbecueën in de zomer, wie houdt daar nou 

niet van?! Dit gave barbecue zomerpakket bevat een 

spelletje, heerlijke snacks, twee biertjes en een luxe 

barbecue spies. De spies is niet alleen te vullen met 

vlees, maar ook met verse groente. Alles blijft netjes bij 

elkaar doordat het rondom geroosterd is. Middels het 

lange handvat kan de spies gedraaid worden. 



Kubb spel
Het perfecte trendy zomergeschenk van 2022! Dit spel is 

ideaal voor de camping, de tuin, of het strand en kan op 

alle ondergronden gespeeld worden. 

Het doel van het spel?

In het spel strijden twee teams tegen elkaar. De teams 

moeten vanaf de achterlijn van het speelveld de blokken van 

de tegenstander proberen om te werpen met de werp 

stokken. Het team dat als eerste alle blokken van de 

tegenstander en de koning heeft omgegooid wint het spel.



Zomerse Pub Quiz 
Een gezellige avond met familie of vrienden. Met de “Fire Maker” maak jij eenvoudig een vuurtje, en kun je 

warm genieten van een zomerse cocktail en een nootje terwijl je tegen elkaar strijdt tijdens de Pub Quiz! 



Thuis genieten
Genieten van een lekker drankje in het zwembad? Met de opblaasbare bekerhouder in de vorm van een 

palmboom heb je altijd je drankje binnen handbereik! Geniet van de kaaspuntjes in combi met een koud 

biertje van Brouwerij Homeland. 

Brouwerij Homeland:

• Werken volledig op groene stroom

• Zij transporteren alles 100% elektrisch 

• Werken met lokale leveranciers

• Blikjes kunnen 100% gerecycled worden



Zomers tuinpakket
Een insectenhotel: een komen en gaan van 

verschillende insecten zoals vlinders en wilde bijen. 

Hartstikke gezellig toch! En ook nog eens goed voor 

je tuin en de natuur. 


