
Overzicht
zakelijke dienstverlening

Mogelijk gemaakt door
Potjes & Deksels



We hebben een aantal opties om uit te kiezen op een
rijtje gezet. Natuurlijk kunnen we in overleg het
aanpassen naar wens. Verderop vindt u meer uitleg.

Laat medewerkers afvalvrij een potje bij ons vullen
aan de bus. Er is de keuze uit verschillende

producten met een goed verhaal! Denk aan
zuidvruchten, chocolade, koffiebonen en heerlijke

noten van biologische leveranciers. Of ga voor een
diervriendelijke, plastic- en palmolie vrije shampoo

bar van Happy Soaps. Zo is er voor ieder wat wils.

Liever een verwenpakket bestellen voor uw
werknemers? Ook dit kunnen we samenstellen
met de producten naar wens. Verderop leest u
over de verschillende samenstellingen van de
verwenpakketten. Mocht u liever een ander
product willen? Neem dan een kijkje op onze
productenpagina.

3 Opties

Potje vullen

Verwenpakket

Laat medewerkers bij ons een potje vullen!

Op zoek naar een afvalvrije kruideniers bus voor een
event, zodat mensen met hun eigen verpakkingen
lekkers kunnen kopen? Neem contact met ons op

en we bespreken de mogelijkheden.

Bus op event
Kruideniers bus op jouw event?

Verwenpakket voor het personeel

https://www.potjesendeksels.nl/producten
mailto:info@potjesendeksels.nl


Potje vullen

Op de volgende (gele) pagina’s ziet u een greep uit ons assortiment.
Zoekt u een ander product om uw medewerkers blij mee te maken?
Neem een kijkje op onze website voor het gehele assortiment.

Zin in een lekker borrelnootje? Katjang Pedis is
de indonesische variant van het borrelnootje.

Het betekent letterlijk pikante pinda. Deze
specifieke katjang pedis is licht pittig en moeilijk

om van af te blijven. Ze zijn afkomstig van de
biologische leverancier ID Organics.

Liever een luxere noot voor bij de borrel? We
hebben ook heerlijke BBQ amandelen. Ze
zijn geroosterd, gekruid en heel licht
gezouten. Ook deze zijn afkomstig van onze
biologische leverancier ID Organics.

Onze producten

Katjang Pedis

BBQ Amandelen

Een bord vol heerlijke pasta met een
oesterzwammensaus. Dat is pas lekker! Geen
verse oesterzwammen in huis? Je kan ook de
gedroogde oesterzwammen van Rotterzwam

gebruiken. 10 minuutjes wellen en ze zijn al klaar
om in je saus te doen. Door hun verse

oesterzwammen te drogen gaat Rotterzwam
voedselsverspilling tegen.

Oesterzwammen

https://www.potjesendeksels.nl/producten


Deze olijfolie is gemaakt van de kleine
Koroneiki olijf. De bomen hebben niet
veel water nodig. De olijfgaarden in
Kreta en Peloponnese liggen aan de
voet van een heuvel. De productie van
de olie is volgens traditionele methoden.
De olijven worden direct geperst nadat
ze van de bomen zijn geschud. Ze
worden koudgeperst waardoor een hoge
mate van extra vergine olijfolie
overblijft.

Wil je je badkamer meer plastic-vrij maken? Dan zijn de producten
van HappySoaps ideaal! Hiernaast zie je bijvoorbeeld een aantal

Body Bars. Dit zijn zepen om je lichaam mee te wassen.
We gaan eigenlijk weer terug naar vroeger. Er zijn ook

allerlei andere zepen, zoals Shampoo
Bars, Gezichtsreinigers, Conditioners,
Body Lotion Bars, en ga zo maar door.
Voor een overzicht met de producten

kunt u een kijkje nemen op de
website van happysoaps.

www.thehappysoaps.com

Zin in wat lekkers? Snoep lekker van deze
chocolade rozijnen, chocolade frambozen en
chocolade kokosballetjes. Of zoals wij ze ook
wel noemen, bounty balletjes. Lactose
intolerantie? Geen zorgen, dit is vegan
chocolade! Is je potje leeg? Niet getreurd, je
kunt je pot altijd bij ons komen aanvullen aan
de bus.

Griekse Olijfolie

HappySoaps

Pot Chocola

https://www.thehappysoaps.com


Wil je je Body Bar bewaren of meenemen op
vakantie? Gebruik dit bewaarblikje.

Gouden tip; laat je Body Bar eerst drogen
voordat je het in het blikje legt. Anders blijft

de bar aan het bakje plakken.

Hoe droog je je Body Bar? Met dit
uitlekbakje natuurlijk!

Het is een dubbel bakje, waardoor je wastafel
niet direct vies wordt. Het is ook geschikt
voor een body bar of een afwasbar qua
grootte.

Nog meer boodschappen nodig? Gebruik
deze tas en kom met je potjes, bakjes,

zakjes bij ons langs aan de bus!

www.potjesendeksels.nl

Bewaarblikj

Uitlekbakje

Tas

https://www.potjesendeksels.nl/producten


Laat medewerkers afvalvrij een potje bij ons vullen aan de bus. Er is de
keuze uit verschillende producten met een goed verhaal!
Er zijn 3 verschillende maten weckpotten.

We hebben allerlei verschillende keuzes qua
producten. Medewerkers kunnen een aantal opties

krijgen waar ze uit kunnen kiezen. Liever een
voorgevuld potje aan de medewerkers aanbieden?

Dat kan ook. We komen graag langs om deze uit te
delen!

Iets meer geven? Of een ander product wat een
groter potje nodig heeft? Ga voor de 800 ml
weckpot. Hier passen mango strips bijvoorbeeld
beter in. Of bananenchips.

Potje vullen

400 ml

Voorbeeld: potje borrelnootjes
vanaf €6,-*

Voorbeeld: potje bananenchips
vanaf €7,50*

Optie 1

800 ml

De 1540 ml pot is zeer geschikt om bijvoorbeeld
pasta in mee te geven. Heeft iemand een gezin, of is
een medewerker een grote eter? Dan is deze pot erg

handig. We hebben spelt pasta, fusilli en penne in
ons assortiment. Een ander idee wat hier in past?

Laat het ons weten!

1540 ml

vanaf €9,-*
Voorbeeld: pot spelt pasta

*Exclusief BTW en afhankelijk van het product dat wordt gekozen.



Liever een verwenpakket bestellen voor uw werknemers? Ook dit
kunnen we samenstellen met de producten naar wens. We hebben 3
verschillende samenstellingen als voorbeeld opgesteld.

Een jute boodschappentas bedrukt met P&D logo met daarin:
- Happy Soaps Body Bar met houten zeephouder

- Een fles Blauer Zweigelt van Fürnkranz
- Een 400 ml weckpot gevuld met chocolade rozijnen

Een jute boodschappentas bedrukt met P&D logo met daarin:
- Happy Soaps Body Bar met houten zeephouder
- Een fles Blauer Zweigelt van Fürnkranz
- Een 400 ml weckpot gevuld met chocolade rozijnen.
- Een 1540 ml weckpot gevuld met meerkleuren speltpasta
- Een blik met 500 gram koffiebonen van Santas Koffie nummer 13

Verwenpakket

Pakket 1

Pakket 2

Een houten krat met P&D logo met daarin:
- Happy Soaps body bar (bijvoorbeeld argan olie) met houten zeephouder

- Een fles Blauer Zweigelt van Fürnkranz
- Een 400 ml weckpot gevuld met chocolade rozijnen.

- Een blik met 500 gram koffiebonen van Santas Koffie nummer 13
- Een fles Champagne Bourgeois-Boulonnais Brut Tradition Premier Cru

vanaf €105,-*

Pakket 3

Optie 2

vanaf €45,-*

vanaf €75,-*

*Exclusief BTW en afhankelijk van het product dat wordt gekozen.



Op zoek naar een afvalvrije kruideniers bus voor een event, zodat
mensen met hun eigen verpakkingen lekkers kunnen kopen? Dat kan!
Hieronder zijn een aantal sfeerimpressies.

Bus op event Optie 3

Contact
info@potjesendeksels.nl

Anne: 06 11885185
Tessa: 06 19383939

mailto:info@potjesendeksels.nl
mailto:info@potjesendeksels.nl

