
Kies een 
Kerstpaquet vol 

lokale parels!



Een pakket uit Breda, door Breda, voor Breda: 
Onze unieke Kerstpaquetten komen voort uit een 
samenwerking met ruim 40 Bredase winkeliers, die 
samen meer dan 1.500 producten aanbieden. 

Kerstmis is een periode waarin je aan de ander denkt, 
elkaar helpt en wat moois geeft. Een mooi moment 
om te laten zien dat je om Breda geeft, dus koop je 
eindejaarsgeschenken lokaal!

Met een Kerstpaquet van BoutiqueLocale ondersteun 
je helden van hier en tover je een lach op de 
gezichten van je medewerkers. Want alle producten 
zijn door ons geselecteerd op topkwaliteit.

Lokaal, 
duurzaam  
en origineel



Hoe 
werkt 
het?

Kies een thema Wij pakken de Paquetten feestelijk 
in en leveren ze bij je af

Neem contact met ons op  
en wij maken een offerte

Bepaal je budget

1 2 3 4

Maak het jezelf gemakkelijk:  
Wij nemen alles uit handen.

www.boutiquelocale.nl/breda
076 889 78 77
shop@boutiquelocalebreda.nl



Cocoonen

Wellness Borrelen

Onze thema’s

Kokkerellen Geef duurzaam

Gek op Breda



Gek op Breda

Met jouw budget tussen de € 35,- 
en € 70,- gaan wij aan de slag met 
een mooie inhoud en uitstraling in 
samenwerking met onze winkeliers. 

Interesse in een pakket dat bestaat uit 
exclusieve en smaakvolle producten van 
Bredase bodem? 



Wellness

Dat is relaxen geblazen met dit 
wellnesspaquet van Boutique 
Locale, samengesteld door 9 lokale 
winkeliers. Jouw wensen over de 
inhoud en je budget nemen we 
natuurlijk samen door.



Borrelen

€ 40,-
9 lokale winkeliers selecteerden 
deze fijne producten voor een 
heerlijke borrel. 

€ 60,-
Een iets luxer borrelpaquet 
vol exclusieve en smaakvolle 
producten, samengesteld door  
11 lokale winkeliers.

€ 65,-
Iets meer budget? Dit is de 
crème de la crème onder de 
borrelpaquetten.  

Small Medium Large



Kokkerellen

€ 40,-
Wat is er leuker dan koken? 
Geef dit kookpaquetje cadeau, 
samengesteld door 4 winkeliers. 

€ 65,-
Iets meer ruimte in je budget? 
5 winkeliers verzorgen dit toffe 
kookpaquet.

€ 85,-
Best of both worlds. Maar liefst 9 
winkeliers stelden dit exclusieve 
en smaakvolle pakket samen. 

Small Medium Large



Duurzaam
paquet

Vind je het belangrijk dat je 
(Kerst)paquet een duurzaam 
karakter heeft? Wij kunnen 
het volledig samenstellen uit 
passende producten: biologisch 
en milieuverantwoord 
geproduceerd, duurzaam in 
gebruik. Daarmee maak je een 
stevig statement én je geeft een 
prachtig cadeau. Geef ons een 
budget en wij presenteren een 
mooi idee. 



Cocoonen

€ 50,-
Lekker chillen op de bank gaat 
vanzelf met de producten uit 
dit pakket, verzorgd door 8 
lokale winkeliers. 

€ 70,-
Plof samen lekker op de bank 
met dit paquet, samengesteld 
door 10 lokale winkeliers. 

€ 85,-
De overtreffende trap van cocoonen 
bereik je met deze topproducten 
van 7 lokale winkeliers.

Small Medium Large



Een passend Paquet 
voor elk budget

Naast de thema-Paquetten helpen we 
je graag met maatwerk. Voor elk budget 
hebben wij een passend Paquet. Denk 
bijvoorbeeld aan één mooi, symbolisch 
cadeau. Net zo lokaal, net zo duur-
zaam en net zo betekenisvol. 
Wij helpen je graag verder!

vanaf
15,-



Een geschenk geef je niet alléén aan 
het eind van het jaar en niet alléén
vanwege de feestdagen.

BoutiqueLocale helpt je altijd en 
overal aan het juiste cadeau. Voor 
relaties, medewerkers en iedereen 
die het verdient.

Geschenken  
voor elke 
gelegenheid

Pensioen

Sint Dag van de...

Pasen

Geboorte



It’s a 
wrap!

Een cadeau is pas een cadeau als het fraai 
is ingepakt. Met gevoel voor detail en oog 
voor de context. Want een geschenk zegt 
minstens net zo veel over de gever als over 
de ontvanger. In overleg is alles mogelijk.



Over
ons

BoutiqueLocale is een webshop van de leukste winkels van 
Breda. Je kiest er uit het grootste online aanbod van lokale 
ondernemers. Dat is origineel, gemakkelijk, duurzaam en 
supersnel. BoutiqueLocale verbindt Bredaas ondernemerschap 
met digitaal gemak. Want als je de krachten in de stad bundelt, 
sta je een stuk sterker. Wij halen bestelde producten op bij 
de winkel, verpakken ze mooi en leveren ze af bij de koper. 
Dezelfde dag nog, op onze bakfiets.

Offerte aanvragen?
www.boutiquelocale.nl/breda
076 889 78 77
shop@boutiquelocalebreda.nl

Merel Regina



Bep & co
Best Bottles
Bij Zoetje
BLOSSOMBS
BREDAAS ZoetZuur&Zout
Brouwerij Frontaal
Casamaria
De Bijen Boerderij
De Boerderijwinkel
De Gastronoom
De Kookwinkel
De Maretak Nieuwetijdswinkel
De Nieuwe Winkel
Domaine d'Heerstayen

Dot en Julot
Gewoon, Goede Boon
Hare Majesteit Design
Het Bierhuis
Houtmeid
Jamoneria by Rick de Moed
Local Taste
Maurits
Olala Chocola
Papa e Citu
Primo limoncello
Shaamna Sweet & Patisserie
Shop InBreda
SILVER AND GRAY.

Smaack traiteur en delicatessen
Smits Ambachtelijke Chocolaterie
Son of a Dutch
Store 317
‘t Kaashuys
Teazie
The Chocolate Block
V&V Bloemen en Wonen
Visser speelgoed
Whisky & Gin Breda
Wijngaard Dassemus
Wijnkunst
Zoet cadeautjes 
Zusje cadeautjes

Een podium 
voor de helden 
van hier BoutiqueLocale verbindt Bredaas ondernemerschap met 

digitaal gemak. Wij bieden helden van hier een podium 
om op te stralen. Dit zijn o.a. de winkeliers met wie wij 
onze Paquetten samenstellen:



www.boutiquelocale.nl/breda


