
KERST
PAKKETTEN

bestel bij  
den besten
en steun 
de roparun



De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer 
van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam waarbij mensen, 
in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die 
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een 
avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook 
uit het motto wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan 
het leven”.

Na de oprichting van Team 293 Steamwork in 2011 hebben we 
in de afgelopen 10 edities ruim € 320.000 opgehaald voor de 
Roparun. Als team zijn wij verbonden aan Hospice De Cirkel 
in Papendrecht en Hospice Oudewater. Mede door onze inzet 
zijn in beide hospices de bewonerskamers volledig ingericht. 

Wij hopen met deze kerstpakketten actie in samenwerking 
met Den Besten een extra steentje bij te dragen voor de 
palliatieve zorg aan mensen met kanker. De volledige 
opbrengst gaat naar de Roparun. 

www.team293-steamwork.nl

“Leven toevoegen 
aan de dagen, waar 

vaak geen dagen 
meer kunnen worden 
toegevoegd aan het 

leven”.

ROPARUN 



Beste lezer,
Team 293 Steamwork en Den Besten Kerst- en 
Relatiegeschenken BV bundelen dit jaar hun krachten. Voor 
elke klant, aangeleverd door team 293 Steamwork, geldt dat 
er 5% van de kerstomzet naar de Roparun gaat.  

Het overbrengen van waardering is al 25 jaar de specialiteit 
van het team van Den Besten. U bent van harte welkom om 
een bezoek te brengen aan onze showroom! 

Graag tot ziens!

Team 293 Steamwork 
& Den Besten Kerst & 
Relatiegeschenken

Complimenten motiveren, bevorderen 

het zelfvertrouwen, je energieniveau 

en de sfeer. je laat zien dat je oog hebt 

voor de positieve kant van de ander. Een 

compliment zorgt ervoor dat iemand meer 

vanuit zijn sterke punten en kwaliteiten 

werkt en daardoor meer bereid is het 

beste uit zichzelf te halen. 



donatie 5% van de kerstomzet aan de

Pakket

Surprise for you

Pakket

Slowcooking

Kerst-
pakketten
Voor elke klant, aangeleverd door team 293 
Steamwork, doneren we 5% van de kerstomzet 
aan de Roparun.



Pakket

Outdoor 
Picknick 

Kijk voor het gehele aanbod kerst-
pakketten op de webshop: 

www.denbesten.shop

Pakket

Birds



ONTDEK ONZE 
WERKWIJZE

Stel u voor, op maandagochtend heeft u een afspraak met Yvonne,
één van onze kerstspecialisten. Aangekomen in onze ruime

showroom voelt u zich onmiddellijk thuis. Terwijl u geniet 
van een kopje koffie met bijpassende lekkernij wandelt 

u door de wereld van kerstpakketten. Onze expert 
adviseert vanuit uw gedachten en standpunten 

een richting voor het perfecte kerstpakket. 

Samen komt u op ideeën. Yvonne 
luistert goed naar de wensen en 

behoeften van uw bedrijf. Zo 
ontstaat het juiste kerst-

pakket voor uw bedrijf.

Persoonlijke 
kerstspecialist
Gedurende de gehele looptijd van het project 
kunt u als opdrachtgever terecht bij uw persoonlijke 
kerstspecialist. Vragen en opmerkingen worden direct 
vertaald naar persoonlijke antwoorden en oplossingen. 

Ons pro-actief handelen resulteert in een tot in de puntjes 
verzorgde voorbereiding. Zo ontzorgen we u zoveel mogelijk.



KOM ZELF
SAMENSTELLEN

WELKOM IN ONZE SHOWROOM
MET MEER DAN 5.000 PRODUCTEN 
IN ONS ASSORTIMENT

Vanaf 1 juni bent u van harte welkom in onze 
showroom om een kerstpakket naar uw wensen 
en behoeften samen te stellen. We nemen de 
tijd om u te adviseren, zodat we samen het per-
fecte geschenk vinden.

Geen tijd voor een showroombezoek? Onze
kerstspecialisten hebben alle kennis in huis om
prachtige pakketten samen te stellen en het 
maximale uit uw budget te halen. Onze gra-
fische afdeling maakt een duidelijk digitaal 
voorstel. Zo ontzorgen we u zoveel mogelijk.

MAAK EEN AFSPRAAK

0184-611628

www.denbesten.nl

Uw waardering vertalen naar een mooi en passend pakket:Dat is onze passie!



Tot ziens!
Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken B.V.

Kubus 50, 3364 DG  Sliedrecht
0184-611628  |  info@denbesten.nl

www.denbesten.nl  |  www.denbesten.shop


