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Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Het is een jaar vol uitdagingen voor jou en je patiënten en medewerkers. Het coronavirus 
heeft de kijk op de zorg veranderd en heeft de waardering voor elkaar versterkt.

Met een eindejaarsgeschenk heb je de gelegenheid om, persoonlijk aan de balie,
het jaar positief af te sluiten met jouw patiënten.

Ook dit jaar heeft Spruyt hillen weer een mooi assortiment aan
eindejaarsgeschenken. Naast de ‘klassieke’ eindejaarsgeschenken zoals de

apotheekkalender, handcrème, pepermuntdoosje of lippenbalsem, hebben wij
dit jaar ook twee verrassende geschenken in het assortiment. Kijk snel verder met

welk (duurzaam) geschenk jij jouw patiënt kan verrassen dit jaar.

Eindejaars
geschenken

Pepermuntdoosje 
Een klassieker en een gegarandeerd succes 
bij uw klanten. Decoratief blikje gevuld met 
stervormige pepermuntjes (glutenvrij)

Op het doosje staat de wens: 
Uw apotheek wenst u een gezond nieuwjaar

Inhoud : 35 gram
Verpakkingseenheid : 100 stuks
Artikelnummer  : 211416

Afname Prijs per stuk
   300 stuks € 0,79
  500 stuks € 0,77
1000 stuks € 0,73

> Direct bestellen

Handcrème  
Deze makkelijk uitsmeerbare handcrème 
is verrijkt met Aloë Vera en andere 
hoogwaardige bestanddelen. Daarnaast heeft 
deze heerlijke handcrème een helende en 
beschermende werking.

Op het doosje staat de wens: Uw apotheek 
wenst u een gezond nieuwjaar

Inhoud : 30 ml
Verpakkingseenheid : 96 stuks
Artikelnummer : 211418

Afname  Prijs per stuk
      96 stuks  € 0,95
  480 stuks  € 0,89
1440 stuks  € 0,81

> Direct bestellen

Lippenbalsem 
Deze feestelijke, lippenbalsem beschermt, 
verzorgt en verzacht de lippen.

Beschermingsfactor 20.

Op de lippenbalsem staat de wens: Uw 
apotheek wenst u een gezond nieuwjaar

Verpakkingseenheid : 100 stuks
Artikelnummer : 211417

Afname Prijs per stuk
  500 stuks € 0,68
1000 stuks € 0,64

> Direct bestellen

U kunt hierbij denken aan:

Opvouwbare boodschappentas
Model van 100% polyester. 
In etui met karabijnhaak en drukknopsluiting.  
Afm. uitgevouwen: 45x54 cm.
Afm. opgevouwen incl. karabijnhaak: 16,5x6x2 cm

Leverbaar in de kleuren wit, donkerblauw, geel, oranje,  
rood, lichtblauw en lichtgroen.
Bedrukking in 1 kleur naar keuze.
Verpakkingseenheid : 100 stuks
Artikelnummer : 209375

Afname  Prijs per stuk
  300 stuks  € 1,65
  600 stuks  € 1,55
 1200 stuks  € 1,45
2550 stuks € 1,36

Instelkosten € 33,50 

Persoonlijke 
geschenken bedrukt 
met uw eigen logo
Wilt u graag uw eindejaarsgeschenk laten 
bedrukken met uw eigen tekst en/of logo.
Of bent u op zoek naar een artikel wat niet in deze 
brochure staat?
Neem contact op met onze afdeling Drukwerk via  
drukwerk@spruyt-hillen.nl of 030-281 44 16.
Zij staan graag voor u klaar!

> Direct bestellen

Bestellen
Je kunt gemakkelijk jouw bestelling plaatsen via onze 
website www.spruyt-hillen.nl. Natuurlijk kan je ons ook 
bellen voor jouw bestelling op 030 - 281 44 11. 

Orderbevestiging 
Mocht je binnen één week na het plaatsen van jouw 
bestelling nog geen orderbevestiging van ons hebben 
ontvangen, neem dan alstublieft telefonisch contact op 
met onze Customer Service via cs@spruyt-hillen.nl of 
030 - 281 44 11. 

Levering 
Wij starten met het uitleveren van de 
eindejaarsgeschenken vanaf week 48/49. De 
datum van verzending is afhankelijk van de 
binnenkomst van de producten. Wij streven 
ernaar om jouw bestelling in ieder geval vóór 
12 december te leveren. Wil jij jouw bestelling 
op een ander tijdstip ontvangen? Geef dit 
dan aan bij opmerkingen bij jouw bestelling. 
Wij proberen aan jouw verzoek te voldoen. 
Dit is uiteraard afhankelijk van de gevraagde 
leverdatum.

2021
Ze zijn er weer...

Apotheekkalender 
Uitvoering : voorblad en 12 maanden kalenderbladen
Formaat : 240 x 300 mm, achterblad 240 x 360 mm
Bedrukking  :   op achterblad uw eigen gegevens en logo 

in zwart en blauw (pms 300)
Artikelnummer :  209833

Prijsstaffels  prijs per stuk
 (binnen de productierun)*
  300 stuks  € 2,32
  500 stuks  € 1,64
  750 stuks € 1,57
1000 stuks  € 1,54
1500 stuks  € 1,51
2000 stuks € 1,48
2500 stuks  € 1,46
3000 stuks  € 1,37
4000 stuks  € 1,29
5000 stuks  € 1,26

Instelkosten € 48,-
De kalenders worden in week 48 of 49 uitgeleverd.

> Direct bestellen

2022
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*  Om de levertijd te kunnen garanderen en u van deze prijsstaffels te kunnen laten profiteren ontvangen wij graag uw 
bestelling uiterlijk dinsdag 5 oktober 2021.
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Lippenbalsem en  
pepermunt in één  
geschenk
Het potje is voorzien van verzorgende lippenbalsem en ca. 40 suikervrije 
pepermuntjes. Dankzij het kleine formaat is het eenvoudig op te bergen 
en een handig geschenkje voor onderweg. Op de deksel van het potje 
staat de wens: Uw apotheek wenst u een gezond nieuwjaar

Afmetingen : 3,4 cm (h)
Materialen : PS
Gewicht : 32 gr
Artikelnummer  : 211666

Afname Prijs per stuk
 400 € 0,73
 800 € 0,72
1200 € 0,70

> Direct bestellen

Nieuw! 

Opvouwbare tas
De Non woven, opvouwbare tas is absoluut onze favoriet dit jaar als 
eindejaarsgeschenk! Met deze opvouwbare tas geef je niet alleen een 
cadeautje aan jouw klant, maar draag je ook een beetje bij aan het 
milieu. Want samen kiezen wij voor bomen! Bij elke 1000 kg CO2 uitstoot 
planten wij twee bomen. 

Op de tas staat: 
Zorg doen we samen
Uw apotheek 

Artikelnummer  : 211667

Afname Prijs per stuk
240 € 0,85
480 € 0,83
960 € 0,80

> Direct bestellen

https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003319/pepermuntdoosje-kerst.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003321/handcreme-kerst-30-ml.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003320/lippenbalsem-kerst.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003240/opvouwbare-boodschappentas.aspx
http://www.spruyt-hillen.nl
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003318/apotheekkalender-2022.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003388/lippenbalsem-26-pepermunt-2021.aspx
https://shop.spruyt-hillen.nl/nl-nl/product/2411/otc/service-artikelen/c003387/opvouwbare-tas-eindejaarsgesch.aspx

