KERSTPAKKETTEN
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Kies voor duurzaam
Al onze producten zijn puur, plasticvrij en plantaardig. Gemaakt door lokale
eco-helden. Hun verhaal gaat mee in de box. Geef groen en inspireer!

Kom kijken
Bezoek onze showroom in Vierpolders en plan je afspraak online.

Voor elk budget
Alle kerstpakketten in 4 maten.

XL
L

€49,95
€39,95

M
S

€29,95
€19,95

www.zustainabox.nl/duurzaam-kerstpakket voor al onze kerstpakketten.

Kerstige KookBox

Dit duurzame kerstpakket is speciaal voor de kookgrage (kerst)mannen en -vrouwen die
alle kant-en-klare zakjes en plastic pakjes uit de keuken skippen. Die voor puur natuur(lijk
eten) gaan en zich graag in de cuisine uitleven. Op het menu? Een eco-foodpakket met
borrel voor tijdens de kookactiviteiten. Cheers!
In de XL Box:
-

Rebottled glazen van oude wijnflessen
Vegan sparkling wine van Tinto*
Duurzame biertjes van Lowlander*
Recept met Ketchup Project van geredde tomaten
Pasta van VeggiHap met groente
lantaardige parmezaan van Willicroft
Bio basilicum om zelf te kweken van Baza
Kerstkliekjessoep tegen verspilling van Pineut
Een biologisch katoenen boodschappennetje van Boo Weevil
Eco-schuursponsje van Enjoy La Vida
Lekker sociaal ingepakte Sancho Nuts in blik
Kies een kerstkaart met bloeizaadjes van BLOOM your message
* Alcoholvrij kan. Vraag naar de mogelijkheden.

In 4 maten: XL - L - M - S
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Kerst CareBox

Met deze feestelijke Personal Care Box geef je inspiratie, aandacht en ontspanning. Uniseks
it is. Kerst is ook Me Time! Lekker duurzaam, plasticvrij, plantaardig, zonder chemische
bullsh*t. Beter voor je lichaam en moeder aarde. Gemaakt door inspirerende lokale
ondernemers met een super groen hart. Onze eco-helden. Lekker smeren en schuimen!

In de XL Box:
-

Shower bar en zeeprekje van Marcel’s Green soap
Tandpasta in een potje van Ben & Anna of Happy Tabs
Shampoo bar van Happy Soaps
Maak je lokken zijdezacht met de conditionerbar van Shampoobar.nl
Wasbaar papieren toilettas van Zuperzozial
Een Bamboe tandenborstel van The Bamboovement
WC-papier van The Good Roll waar je van gaat glimlachen
Deo uit een blikje van Ben & Anna
Ecologische en wasbare scrub handschoen van Scrubbie
Kies voor een kerstkaart van BLOOM your message

In 4 maten: XL - L - M - S
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KerstSok Box

De KerstSokBox has it all. Eén van de meest gekochte kerstcadeaus is toch wel een paar
sokken. Je voelt ‘m aankomen. Met deze kerstige eye-catchers wil je gezien worden!
Daarnaast zit de box vol met rode en ‘groene’ eco-producten die je kerst duurzaam feestelijk
maken. En aangezien Kerst dé tijd van het jaar is van de mooie, liefdevolle verhalen, zijn
het stuk voor stuk duurzame merken met een inspirerend verhaal. Spread the word!

In de XL Box:
-

Healthy Sea Socks gemaakt van oude visnetten
Duurzame rode wijn van Neleman*
Cool Earth biertje van Lowlander*
DIY Cold Brew Tea Punch van Pineut
Bamboe rietjes van Zustaina
Plasticvrije, natuurlijke kauwgom van True Gum
Circulaire olijfzeep van reststromen van Kusala uit Rotterdam
Kerstkliekjessoep tegen verspilling van Pineut
Biologisch katoenen boodschappennetje van Boo Weevil
Kies een kerstkaart met bloeiconfetti van BLOOM your message
* Alcoholvrij kan. Vraag naar de mogelijkheden.

In 4 maten: XL - L - M - S
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KerstDessert
Dessert Box

Een feestelijke box voor koffie en thee ‘leute’. Vol met feestelijk sustainable spul voor
de laatste gang met Kerst. Of voor je eerste koffiemomentje the day after en daarna en
daarna. Want met de inhoud van deze box verschuif je zo van de keukentafel naar je
kantoordesk. Een box vol met handige groene musthaves. Geniet met een gerust groen
hart van je duurzame knappe kerstkit. Enjoy!

In de XL Box:
-

Pure koffie met receptkaarten van Magic Coffee
Thee van Hollandse bodem van Dutch Harvest
Theezeefje van Zustaina
Plantaardige power chocolade van Nucao met een goed verhaal
Mooie mok voor thuis of op kantoor van The Bamboovement
Vegan chai latte koekjes van Van Eigen Deeg
Kies een kerst- of nieuwjaarskaart met bloeiconfetti van BLOOM your message

In 4 maten: XL - L - M - S
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Super Organic KerstBox

Met deze super complete kerstbox haal je alles in huis voor een finger lickin’ lekkere
(vergeet je handen niet eerst te wassen!), feestelijke borrel. Van duurzame chocolade tot
plantaardige cookies, en van vegan wijnen tot lekker groen bakkie thee. En zoals je van
ons mag verwachten is elke green goodie 100% natuurlijk, plasticvrij, zero-waste, vegan
en van lokale makelij. Beloof je bij het lezen niet het lekkers er al af te kijken?
In de XL Box:
-

Duurzame rode en witte wijn van Neleman
IPA, White Ale en Cool Earth bier van Lowlander
Kerstkliekjessoep tegen verspilling van Pineut
Plantaardige power chocolade van Nucao
Vegan chai latte koekjes van Van Eigen Deeg
Lekker sociaal ingepakte Sancho Nuts in blik
Feelgood zeewierchips van SeaMore
Fairtrade thee van Trending Tea met theezeefje van Zustaina
Plantaardige pure chocolade met een tof verhaal van Little love
Puur natuurlijk snoepen met Max Mintjes in blik
Krush granola gemaakt van rescued food
Kies een kerstkaart met bloeizaadjes van BLOOM your Message
* Alcoholvrij kan. Vraag naar de mogelijkheden.

In 4 maten: XL - L - M - S
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Hoe werkt het?
Laat ons het leukste eco-cadeau voor je samenstellen en inpakken.

Mogen we je helpen?
Maak een keuze uit de pakketten op de website. Bepaal of je er een
gepersonaliseerde kaart bij wil. Stel je wishlist samen door het gewenste
pakket en kaart een hartje te geven en mail deze inclusief vermelding van het
gewenste aantal naar kerst@zustainabox.nl. We stellen dan een offerte voor je
op.
Vanaf 100 stuks maken we pakketten op maat. Maak een keuze uit de
Kerstproductcatalogus online. Stel je wishlist samen door de eco-producten
een hartje te geven. Mail de wishlist inclusief vermelding van het gewenste
aantal en je budget naar kerst@zustainabox.nl. We stellen dan een offerte voor
je op.
Moeilijk kiezen? Bezoek onze showroom en plan een afspraak online. We
helpen je graag.
We steunen goede doelen. Bij elk pakket kan een boom worden geplant
bij Trees for All of een donatie worden gedaan aan het WWF of The Ocean
Movement.
We verzenden in bulk naar kantoor voor 1 euro per pakket of naar huisadressen
voor 6,50 per pakket.
Lees online onze uitgebreide Kerst Q&A.
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