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KERSTCOLLECTIE
Nieuw bij Vanhulley, in gelimiteerde oplage: 
duurzame kerstgeschenken! Deze originele 
cadeaus zijn perfect als geschenk voor in het 
kerstpakket van jouw medewerkers.

Deze collectie is extra speciaal omdat het gemaakt 
is van de prachtige stoffen van Ahrend & Gispen. 
Je hoeft als bedrijf hiervoor geen bedrijfskleding of 
ander resttextiel aan te leveren.

Door deze nieuwe samenwerking is het tijdelijk mogelijk 
om luxe producten, zeer geschikt als relatiegeschenk, 
rechtstreeks bij ons te bestellen. 

Omdat we restpartijen hoogwaardig textiel gebruiken, 
die anders weggegooid zouden worden ben je -zoals 
je van ons gewend bent- duurzaam bezig.
Tijdelijk in een extra feestelijk jasje!



ALLES OP EEN RIJTJE
Alle producten uit deze collectie worden gemaakt 
van de prachtige stoffen van Ahrend & Gispen.

De gebruikte materialen van de items op de foto’s zijn 
ter illustratie. Er zijn allerlei combinaties mogelijk, 
zowel in kleur als in materiaal! We gaan graag met je 
in gesprek om zo tot de meest passende combi voor 
jouw organisatie te komen.

Deze kerstspecial bevat de volgende producten:

      • Rugtas
      • Roll-up rugtas
      • Laptoptas

      • Toilettas
      • Mini vlaggenlijn
      • Midi shopper

      • Plant- en pennenbakje
      • Sleutelhanger kussentje
      • Sleutelhanger kerstster



01 • RUGZAK
Niks beters tijdens de voorbereiding van de 
drukke feestdagen dan een goede rugzak om 
al je kerstinkopen in te doen! Laptops passen 
overigens ook ;)

Afmetingen 43 cm L x 31 cm B x 7 cm D
79,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 

02 • ROLL-UP RUGZAK
Eén van onze absolute favorieten. Heel 
geschikt voor op je rug tijdens een stevige 
wandeling. Hoezo kerstkilo’s?

Afmetingen 59 cm L x 38 cm B x 9 cm D
69,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 

03 • LAPTOPTAS
Voor als de feestdagen weer afgelopen zijn 
en we het nieuwe jaar ingaan. 2023 start je 
zo op kantoor pas echt in stijl!

Afmetingen 29 cm L x 41 cm B x 7 cm D
59,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 



04 • MIDI SHOPPER
Echt zo’n altijd-handige-tas, waar best veel in 
past. Zeer geschikt voor alle lekkere hapjes
die je hebt gemaakt (of kant-en-klaar hebt 
gekocht, we don’t judge) voor het kerstdiner. 

Afmetingen 27 cm L x 45 cm B x 19 cm D
24,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 

05 • TOILET- EN OPBERGTASJE
Multifunctioneel opbergtasje. Handig voor 
tandenborstels, scheerspullen en/of kabels.  
Niks saaie toilettas! Wedden dat deze accessoire 
net zo feestelijk is als jouw outfit. 

Afmetingen 13 cm L x 17 cm B x 11 cm D
15,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 

06 • PLANT- EN PENNENBAKJE
Een mooie kerstster gekregen? Hier past ‘ie 
perfect in. Ook handig om pennen en andere 
kantooraccessoires in te bewaren. 

Afmetingen 21 cm L x 18 cm B x 6 cm D
7,95 excl. BTW - Vanaf 5 stuks 



07 • MINI VLAGGENLIJN
“Het leven is een feest..” Geldt extra tijdens 
de kerstdagen. Wij maken die slinger wel, 
dan hoef jij ‘m alleen nog maar in de kerst-
boom te hangen!

Afmetingen 120 cm L
6,95 excl. BTW - Vanaf 20 stuks 

08 • SLEUTELHANGER KUSSENTJE
Een mini-variant van de prachtige meubels 
van Ahrend Gispen. Lekker zacht en geinig 
voor in de boom. Kunnen je kerstengeltjes 
mooi op uitrusten.. 

Afmetingen 11 cm L x 8 cm B
5,95 excl. BTW - Vanaf 20 stuks 

09 • SLEUTELHANGER KERSTSTER
Klaar met alleen maar kerstballen? Versier 
je woning met kerststerren. En, als de tijd 
van de kerstbomen weer voorbij is, hang je 
het aan de sleutelbos.

Afmetingen 15 cm L x 15 cm B
5,95 excl. BTW - Vanaf 20 stuks 



SOCIAAL & CIRCULAIR
Alle items die je in deze collectie ziet, worden 
gemaakt in onze eigen naaiateliers in Groningen 
en Goirle. 

Onze vrouwen
De vrouwen die hier werken maken de allermooiste 
nieuwe producten van bestaand materiaal. Ondertussen 
werken zijzelf ook aan een nieuw leven. Ze volgen 
een opleiding waarmee ze al snel een volgende stap 
kunnen zetten: hun dromen achterna.

Alles waar ze aan werken wordt met veel lef en liefde 
gemaakt. Zo ook het Vanhulley-product dat jij hopelijk 
straks bezit, gemaakt van de fantastische stoffen van
Ahrend & Gispen. Die mooie tas of de feestelijke 
kerstboomversiering die dan in het kerstpakket zit, 
is dus niet alleen van jou, maar ook een beetje van 
de vrouwen. Een beetje van hullie dus. ;) 

Als dat niet perfect aansluit bij de kerstgedachte..

P.s. Ben je nog op zoek naar een mooie invulling van je social 
return-verplichting? Dan ben je o.a. door onze BCorp-status 
bij ons helemaal aan het juiste adres. 



OFFERTE OPVRAGEN?
Zoals eerder geschreven zijn er meerdere combinaties 
mogelijk, zowel in materiaal als in kleur. Zo lang de 
voorraad strekt. 

Eigen materiaal
Natuurlijk blijft het mogelijk om van eigen bedrijfskleding 
en ander resttextiel, zoals banners en vlaggen, producten 
bij ons te laten maken. 

Bestel snel!
Neem snel contact op, dan kunnen we een kleurstelling 
garanderen die het meest passend is bij jouw organisatie! 

Contactopties
• Mail naar draagkracht@vanhulley.com
• Bel met 050 - 260 61 62 
• Vul het contactformulier op de website in

Of kom op afspraak langs in onze ateliers 
• Groningen (hoofdkantoor)
Peizerweg 128, 9727 AN

• Goirle (bij HAVEP)


