
KERSTPAKKET 2019
Pssssttt… toffe bazen opgelet!
Wist je dat wij bij Onder de Leidingstraat het gaafste,
lekkerste en mooiste cadeau- en kerstpakket maken? 
Bomvol liefde, geluk en toffe producten met een goed
verhaal!

HET ENIGE ECHTE 
ONDER DE LEIDINGSTRAAT KERSTPAKKET!
De allertofste producten van Eindhovense bodem en heel
veel lekkers met een goed verhaal, dit jaar samen in het
allerleukste kerstpakket! Liever zelf een kerstpakket
samenstellen? Dat kan ook! Print het bestelformulier uit
(laatste pagina), maak je keuze en lever het formulier bij
ons in (je mag ook een fotootje van het ingevulde
formulier mailen naar hallo@onderdeleidingstraat.nl).

MEER INFO OF HULP NODIG?
Mail hallo@onderdeleidingstraat.nl, loop even binnen op
Leidingstraat 45 (Strijp-S) of bel 040-8420870! Wij helpen je
graag!



  ONDER DE LEIDINGSTRAAT KERSTPAKKET
HET ENIGE ECHTE 

De allertofste producten van
Eindhovense bodem en heel veel
lekkers met een goed verhaal,
dit jaar samen in het aller
leukste kerstpakket!

Siroop Franke | Keuken Confessies
Wasven gelukskoekjes
Tony's Chocolonely Special edition
Bio chips
Fles bio organic wijn
2 Biertjes van van Moll
Fles Earth water
Notenmix van Rens

# Tof product van Eindhovense bodem

€35,20

1

€31,10 
excl BTW



  ONDER DE LEIDINGSTRAAT KERSTPAKKET
HET ENIGE ECHTE 

De allertofste producten van
Eindhovense bodem en heel veel
lekkers met een goed verhaal,
dit jaar samen in het aller
leukste kerstpakket!

Siroop Franke | Keuken Confessies
Wasven gelukskoekjes
Tony's Chocolonely Special edition
Bio chips
Fles bio organic wijn
2 Biertjes van van Moll
Fles Earth water
Notenmix van Rens

 
Fles bio organic Prosecco

# Tof product van Eindhovense bodem

€46,25

2

€40,20 
excl BTW



  ONDER DE LEIDINGSTRAAT KERSTPAKKET
HET ENIGE ECHTE 

De allertofste producten van
Eindhovense bodem en heel veel
lekkers met een goed verhaal,
dit jaar samen in het aller
leukste kerstpakket!

# Tof product van Eindhovense bodem

Siroop Franke | Keuken Confessies
Wasven gelukskoekjes
Tony's Chocolonely Special edition
Bio chips
Fles bio organic wijn
2 Biertjes van van Moll
Fles Earth water
Notenmix van Rens

 
Solar Bamboe bureaulamp
#Awesome handgemaakte
boodschappen tas
Fles bio organic Prosecco

3

€63,50
€56,05 
excl BTW



01 Tony's Chocolonely
100 % slaafvrije chocolade,
dat is pas écht guilt-free.

02 Siroop Franke
Een lokale eerlijke
limonadesiroop. Wij drinken hem
het liefst als limonade in een
groot glas met ijsklontjes, verse
munt en een schijfje citroen.
Maar… de siroop is ook geschikt
als smaakmaker voor een
winterse glühwein.

04 Notenmix Rens
Deze mix (Philips luxe nootmix) is
vernoemd naar de oude
eigenaar van het Veemgebouw en
geroosterd in een Philips
Airfryer. Het is een combinatie
tussen droog geroosterde
ongezouten Cashew, Amandel
bruin, Pecan en Macadamia. Met
deze bereidingswijze zonder olie
en zout is het gezond en toch
heel lekker. Onbewerkt, vol
goede vetten én vol van smaak.

03 Wasven Gelukskoek
Geluk zit in een klein hoekje…
Deze speltkoeken worden
gemaakt door vakmensen en
zorgprofessionals in
samenwerking met vrijwilligers
en mensen met een
verstandelijke beperking.
Verbinding, betrokkenheid en
teamwork, dat is waar geluk
volgens ons voor staat.

05 Solar Bamboo bureaulamp
Eindhoven, de lichtstad. Een multifunctionele bureaulamp
van bamboe op zonne-energie kan dan bijna niet
ontbreken! De lamp kan van de standaard af als je hem 
op andere plekken nodig hebt. Ook zit er een magneet
aan waardoor je hem tegen metaal aan kan klikken.
Met de zuignap kun je de lamp aan een raam
bevestigen. Misschien wel de origineelste én
duurzaamste kerstverlichting die je ooit hebt gezien!

100%
natuurlijk 



06
Bio Chips
Chips van biologische
aardappelen. Langzaam 
en langer gefrituurd op
maximaal 165 graden. Dat 
zorgt voor meer smaak
én  een lekkere bite.

07 #Awesome tas
#Awesome kledingruilatelier werkt met 
gekregen kleding die ze vervolgens pimpen
of recyclen. Volgens het bedrijf wordt er
teveel goede kleding weggegooid waar je
altijd wel iemand blij mee kan maken.
#Awesome zou niet kunnen bestaan zonder
alle enthousiaste vrijwilligers die anderen
willen helpen. #Awesome kledingruilatelier is
uit de buurt, voor de buurt. 100% Upcycle +
100% Social = Awesome
 
 

Bio Vegan wijn
Een wijn van biologische druiven en
geproduceerd met gebruikte en duurzame
materialen. De eigenaren van de Siciliaanse
wijnboerderij hebben een bijzondere
filosofie. Ze willen het domein onderdeel
van de omgeving laten zijn. Zo wordt er
gezorgd dat wilde planten en bloemen de
kans krijgen om te groeien, dat trekt
diverse insecten en dieren aan, die op hun
beurt zorgen voor
een natuurlijk evenwicht in de wijngaarden.

Biertjes van van Moll
KISS FROM A ROSE Dit biertje is een
samenwerking tussen Van Moll en 
restaurant De Treeswijkhoeve. Een
fris witbier met lychee, limoen en
rozenwater. MILJAAR Dit IPA biertje
noemen ze ook wel ‘The best of both
worlds.’ Een solide basis van een
Belgisch blond bier in combinatie met
de tropische frisheid van Amerikaanse
hoppen zorgen er volgens de brouwers
vanzelf voor dat je ‘Miljaar!’ roept.

08

10
Earth Water
DOELSTELLING EARTH WATER
Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen,
door het gebrek aan schoon drinkwater. Om te helpen,
vragen we je niet of je geld wilt geven of dat je
vrijwilligerswerk wilt doen. We vragen je alleen of je
onze producten: EARTH Water, EARTH Coffee
en EARTH Tea wilt drinken. 100% van de nettowinst die
we realiseren met de verkoop van deze producten,
dragen we namelijk af om waterprojecten te
financieren.

NO - WASTE

100% eerlijk



Hebben uw medewerkers dit jaar wel iets
extra's verdiend? Dan is deze fles
verantwoorde en feestelijke bubbels
misschien een mooie toevoeging.
 
Torresino is een prosecco van uitstekende
kwaliteit. 
Het is zo intens en duurzaam in de geur en
smaak dat het ideaal bij elk
voorgerechtmenu past.
 
De wijnbereiding van deze Prosecco vindt
plaats volgens strikt traditionele methoden.
De ongediertebestrijding wordt uitgevoerd
volgens de criteria van de biologische
landbouw.
 
De fijne, zeer langdurige perlage
onderstreept de fruitig-bloemige, zeer licht
mineraalachtige geur en smaak.
 
De intense aroma's doen denken aan
scherpe appels en noten. In de mond is deze
heerlijke Prosecco zeer harmonieus en
heeft een aangenaam verfrissende maar
gebalanceerde zuurgraad.

Prosecco Torresino

UPGRADE
€11,00

9,10 excl BTW



BESTELFORMULIER KERSTPAKKETTEN

Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Factuuradres:
Aantal pakketten:
Gewenste ophaaldatum*:
��

KIEZEN MAAR!!

Zelf samenstellen (Kies hiernaast)

Onder de Leidingstraat kerstpakket 1 (€ 39,50 per stuk)

Onder de Leidingstraat kerstpakket 2 (€ 46,25 per stuk)

Onder de Leidingstraat kerstpakket 3 (€ 63,50 per stuk)

ZELF SAMENSTELLEN

Tony's Chocolonely special edition

Earth Water

Noten van Rens 

Gelukskoekjes van het Wasven

Solar Bamboo Lamp

#Awesome tas

Bio organic wijn

Bio organic prosecco

Siroop van Franke

Biertjes van Van Moll

Bio Chips

€3,50

€2,05

€6,00

€4,00

€13,25

€4,25

€6,75

€11,00

€3,85

€4,80

€2,70

bedrag incl BTW

bedragen incl BTW

*Bezorgen in overleg, en meerprijs mogelijk


