
GIFTS & 
MORE
De Cadeaukaart waarbij je de keuze laat bij de 

ontvanger van de kaart!

Besteden bij:

• Fysieke en online winkels

• Tijdschriften en magazines

• Te doneren aan Goede Doelen

• Omwisselen voor andere A-merk Cadeaukaarten

De Cadeaukaart kan je in delen besteden het restant 

blijft op de kaart staan.

Ruim 4 jaar onbeperkt geldig!

Met Keurmerk en EGI Waarborg dus geen risico.



YOUR
GREEN
GIFT
De YourGreenGift Cadeaukaart is te gebruiken bij

Duurzame acceptanten.

Het is een gesloten omgeving waarbij de ontvanger

alleen kan kiezen uit duurzame acceptanten en

cadeau’s.

Let op: deze cadeaukaart is alleen digitaal te

verkrijgen.

Meer info vindt u op: www.yourgreengift.nl

Het is mogelijk om deze kaart toegang te geven tot 

ons hele platform. De kaarthouder wordt dan via 

een landingspagina gestuurd naar onze duurzame

categorie, maar ook naar de duurzame pagina’s

van bijvoorbeeld Bijenkorf. De ontvanger heeft dan

ook de mogelijkheid om niet duurzaam te kopen. 

http://www.yourgreengift.nl/


YOUR
LUXURY
GIFT
Met deze cadeaukaart geeft u een luxe 

cadeau welke te besteden is bij uitsluitend 

luxe aangesloten winkels. 

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Attentiebrief, cadeaukaart, luxe envelope 

en luxe tasje

2. Cadeaukaart, verpakking en luxe tasje

Wij bieden deze kaart aan vanaf €50,-



KERST MET 
YOURGIFT

Geef een YourGift Gifts & More Cadeaukaart maar 

dan in speciale Kerst uitvoering!

De cadeaukaart waarmee iedereen een geweldig

kerstcadeau uitzoekt!

Kiest u voor de rode of voor de zwarte variant?



Attentiebrief 
met 
cadeaukaart

Hoe leuk is het om een attentiebrief te sturen 

met een mooie boodschap samen met een 

cadeaukaart van YourGift. De look and feel is 

zoals afgebeeld in winterse sfeer met daarbij in 

een zelfde look and feel sfeervolle enveloppe.

Let op! 

Als we deze attentiebrief naar privéadressen sturen, 

doen we dit in een blanco enveloppe.



Attentiebrief met 
Videoboodschap

Hoe leuk is het een attentiebrief met een 

persoonlijke videoboodschap in Winterse 

Look and Feel samen met enveloppe in 

dezelfde sfeer. 

Mocht het naar privéadressen verstuurd worden 

dan sturen wij het in een blanco enveloppe.

Scan deze QR code en zie mijn zelfgemaakte 

filmpje. U wordt naar de site van Surprise geleid 

waarna het filmpje gaat starten. 

Dit kan uw persoonlijke filmpje worden.

Neem een filmpje op en stuur deze naar 

YourGift.



#Wilt u een keer wat anders geven dan een 
cadeaukaart of een combinatie van beide kijk 
dan is op onze YourGift Kerstpakketten website.



Andere A-merk 
cadeaukaarten

Mocht u een andere specifieke cadeaukaart willen 

aankopen, kunt u onder aanbod cadeaukaarten 

zien welke wij allemaal aanbieden. 

www.yourgift.nl/cadeaukaarten/

http://www.yourgift.nl/cadeaukaarten/


3% Donatie 
Bonus
Bij afname van de YourGift Gifts & More, de 

YourGreenGift en ons gehele aanbod 

Kerstpakketten geven wij 3% Donatie Bonus 

om aan een door u te kiezen Goed Doel of 

maatschappelijke instelling te doneren.

Zo maken wij samen Maatschappelijke Impact!


