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Snelle service en ontzorgen
De kracht van YourGift Cards is snelle service, volledige ontzorging en korte 
lijnen in het proces. Elke schakel in de keten speelt hierbij een belangrijke rol 
en Karin bewaakt dat de keten sterk blijft. Daarbij kunnen wij ook helpen om 
naast een cadeaukaart een product of pakket toe te voegen. ‘Nee’ verkopen 
wij niet graag en wij bekijken samen met de klant naar alle mogelijkheden.

Wat is de uniek kracht van de YourGift cadeaukaart?
De YourGift cadeaukaart is de meest complete cadeaukaart voor met name 
de zakelijk markt en is breed te besteden bij vele fysieke en online accept-
anten, tijdschriften en magazines, te doneren aan goede doelen en ook nog 
te verzilveren in een ander A-merk cadeaukaart. De YourGift Cadeaukaart is 
zowel fysiek te leveren als ook digitaal direct in de mailbox.

Daarbij is het saldo op de YourGift cadeaukaart 100% gegarandeerd, heeft 
een onbeperkte geldigheidsduur van ruim 4 jaar en is in delen te besteden. 
En om het compleet te maken heeft de YourGift Cadeaukaart ook het Keur-
merk Cadeaukaarten waarmee het aan alle kwaliteitseisen van de moderne 
cadeaukaart voldoet.

“Wij maken van 
het geven van 

cadeaukaarten een 
feestje”. 

Dit is belangrijk voor de gever van een 
cadeaukaart maar ook voor de ontvanger. 
Wij kunnen de cadeaukaarten ook in een 

cadeaubox leveren met een product maar 
ook in kerstpakketten. Deze stellen 

wij samen met onze partners.

Wat ga ik mijn 
medewerkers en 

relaties geven voor 
de komende kerst? 

YourGift Cards heeft hiervoor het passende cadeau. 
Naast de eigen YourGift cadeaukaart bieden we ook 

cadeaukaarten aan van andere A-merken. 

“Voor Cadeaukaarten ben je bij YourGift dus 
altijd aan het goede adres”, zegt Toon van 

Dooijeweerd, directeur van YourGift 
Cards.

voor al uw cadeaukaarten!
Hét platform
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Waarom de YourGift cadeaukaart?
Je geeft met de YourGift cadeaukaart een cadeau met impact. Wij doner-
en bij afname van onze YourGift cadeaukaart 3% over de totaal afgenomen 
kaartwaarde aan een goed doel. Dit goede doel met een ANBI status (Al-
gemeen Nut Beoogde Instelling) mag de afnemer zelf bepalen en YourGift 
betaalt de donatie dan namens de afnemer. En goede doelen instanties 
hebben het zeker in deze tijd ontzettend hard nodig.

De ontvanger van de YourGift cadeaukaart kan zelf bepalen waar deze kaart 
fysiek of online te besteden, te verzilveren in een andere cadeaukaart maar 
kan ook doneren aan een goed doel. Hiermee maken we de gever en ont-
vanger extra maatschappelijk betrokken bij goede doelen.

Waar is de YourGift cadeaukaart te besteden?
De YourGift cadeaukaart is breed besteedbaar en heeft een mooi aan-
tal acceptanten aangesloten waaronder Bijenkorf, ICI Paris XL, Praxis, We-
hkamp, C&A en Topbloemen. Deze acceptanten en nog veel meer zijn op 
onze website weergegeven in een 6-tal categorieën zodat iedere YourGift 
cadeaukaarthouder aan een leuk product kan besteden. Daarnaast is het 
ook mogelijk op onze site om de cadeaukaart te besteden voor een populair 
magazine of tijdschrift abonnement.

Het saldo op de cadeaukaart, of een deel hiervan, kan ook gedoneerd 
worden aan een goed doel. Een mooi aanbod van aangesloten goede doelen 
staat ook op onze site waaronder War Child, Voedselbank, Rode Kruis en 
KIKA.

En als dit nog niet genoeg is dan is het ook mogelijk om de YourGift Cadeau-
kaart te verzilveren in een ander A-Merk cadeaukaart. Hierbij zijn de cadeau-
kaarten van Bol.com, Zalando, VVV, Bijenkorf, ICI Paris XL en de vouchers van 
Thuisbezorgd.nl erg populair.

Aangepaste werkkostenregeling door coronacrisis.
Door de coronacrisis is door de overheid de werkkostenregeling voor 2020 
aangepast. De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt 
verhoogd van 1,7% naar 3%. Hiermee kan een werkgever, als hiervoor de fi-
nanciële ruimte is, werknemers in de coronacrisis extra tegemoet komen en 
waarderen. Toon van Dooijeweerd zegt: “Hiervoor is de YourGift cadeaukaart 
een uitstekend product en stimuleert hiermee het bedrijfsleven en steunt 
ook goede doelen.”

Geslaagde actie voor het Rode Kruis
YourGift heeft na het uitbreken van het coronavirus een actie opgezet t.b.v. 
het Rode Kruis. Voor elke afgenomen digitale cadeaukaart van YourGift en 
de vouchers van Thuisbezorgd.nl heeft YourGift over de totale kaartwaarde 
3% gedoneerd aan het Rode Kruis. “Namens vele bedrijven hebben wij daar-
door een heel mooi bedrag van €15.540,17 kunnen doneren en hebben ge-
merkt dat ons donatiemodel werkt”, zegt Karin en Toon met terechte trots. 

Kijk voor alle informatie op www.yourgift.nl. 
Rechtstreeks contact opnemen kan uiteraard ook met: 

toon@yourgift.nl / 06-53321880 of 
karin@yourgift.nl / 06-12564571


