
RELATIEGESCHENKEN
groot assortiment hollandse



Klomp met logo
Het ultieme Hollandse relatie- 
geschenk? Dat is natuurlijk de 
klomp! Stuur uw internationale 
klanten een Hollandse klomp met 
bijvoorbeeld uw bedrijfslogo. 
Met de vulling kunt u eindeloos 
variëren, van drop tot mini-
stroopwafels!

Wij kunnen de klompen iedere 
gewenste kleur geven, waardoor 
we de klompen van elk logo kun-
nen voorzien. Wilt u een webadres 
op de zijkant van de klomp en een 
logo op de wreef? Elke klomp is 
maatwerk, dus luisteren wij graag 
naar uw wensen.
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ONZE 
verkopers 

staan voor u klaar!

info@nederlandse
klompen.nl

0314 - 324933

Proef 
binnen 24 uur
Wilt u weten hoe uw relatiegeschenk 
eruit komt te zien? Binnen 24 uur mag 
u van ons een proef verwachten in uw 
mailbox. 

HOT
item



Tulpsouvenirs
Tulp sleutelhangers, Tulp pennen, 
Tulp tassen: de keuze is enorm! 
Maak uw typisch Hollandse 
relatiegeschenk persoonlijk met 
bijvoorbeeld een naam of logo. 

Het bosje bloemen dat altijd 
vers blijft
Een bos bloemen naar Amerika? 
Ja hoor! Elke bos houten tulpen 
wordt geleverd in een mix van 
kleuren, met of zonder uw eigen 
logo. Een bosje tulpen opsturen 
was nog nooit zo eenvoudig!

“ Wist u dat wij de  
tulppennen zelf  
hebben ontwikkeld en 
als eerste op de markt 
hebben gebracht?”
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Solar tulp
De solar tulp is een vrolijk bewegende 
tulp in een wit potje dat werkt op 
zonlicht. Batterijen zijn dus niet nodig! 

Hoe leuk staat een solar tulp met úw 
logo op een bureau van een klant of 
zakenrelatie? 

DE 
tulpencollectie 

bestaan o.a. uit 
houten tulpen, pen-
nen, sleutelhangers, 
solar tulpen en usb 

tulpen



Stroopwafels
Wanneer je denkt aan een 
Hollandse traktatie, denk je aan… 
stroopwafels! Een overheerlijk 
relatiegeschenk. 

Onze stroopwafelblikken zijn in 
eigen huis ontworpen en hebben 
dus een uniek design. Van Amster-
damse grachtenpandjes tot een 
Delfts blauwe opdruk met molens. 
Kies zelf voor de blikken met óf 
zonder vulling!B
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LEUKE 
stroopwafel

BLIKKEN 

met óf zonder 
inhoud

“  Een 
héééérlijk 
relatie- 
geschenk!”

Uw logo op een stroopwafelblik
Wilt u helemaal de blits maken? Bij Hogenkamp personaliseren we de 
stroopwafelblikken met uw logo. Deze wordt door middel van een 
hoogwaardige kwaliteit sticker op het deksel aangebracht. Ook mooi 
meegenomen: de stroopwafelblikken zijn makkelijk per post naar uw 
relaties (nationaal en internationaal) te verzenden. 



“ Met uw logo op een klompsleutelhanger 
gaat uw bedrijf de hele wereld over!”
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Sleutelhangers
Als we het hebben over  
relatiegeschenken met een lange 
levensduur, dan is het de sleutel-
hanger wel! 

Bij Hogenkamp produceren wij 
enkele en dubbele sleutelhangers 
met klompjes van 4 cm. De hanger 
zit bevestigd aan de hak van het 
klompje. Door de sluiting maakt 
men deze hanger eenvoudig 
aan de sleutelbos, zodat uw logo 
overal mee naartoe gaat!

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit. Curabitur feugiat, 
nunc a porttitor eleifend, velit odio 
lacinia sem, a vestibulum neque wisi 
sed nibh. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per in 
ceptos hymenaeos. 

Uw logo op de 
klompjes
Hoe wij uw logo op de klompjes 
aanbrengen? Het logo wordt op een 
speciale folie gedrukt en via een hete 
transfer op de klompjes aangebracht. 
Hiermee zit het logo vast en glad op het 
hout en is de kwaliteit zeer sterk.

HOLLANDSE 
sleutelhangers 
in elke gewenste 

kleur!



Klompsloffen
Wie zijn klomp breekt, schiet 
gemakkelijk uit zijn slof! De klomp 
en de slof waren vroeger nog niet 
zo’n goede combinatie. Totdat 
Hogenkamp ermee aan de haal 
ging. 

Inmiddels is de klompslof een 
populair relatiegeschenk en 
sloffen ze er in de hele wereld 
mee rond.
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warm met  
klompsloffen in vele 
kleuren en maten!”

SOFT
shoe

Een origineel 
relatiegeschenk!
Bij ons is het mogelijk om zelf  
uw klompsloffen met logo te  
ontwerpen. U kunt ervoor kiezen 
om uw logo toe te voegen. Het is 
ook mogelijk om de klompsloffen 
te voorzien van een persoonlijke 
tekst.



Flesopeners
Flesopeners in de vorm van een 
klomp! Onze stevige flesopeners 
hebben een afmeting van 8,5 cm. 

Een origineel relatiegeschenk  
waar wij uw logo prachtig op  
kunnen drukken. Ook is de  
flesopener een leuke aanvulling  
op een cadeaupakket. 
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Proef 
binnen 24 uur
Wilt u weten hoe uw relatiegeschenk 
eruit komt te zien? Binnen 24 uur 
mag u van ons een proef 
verwachten in uw mailbox. 

“ Een fantastisch 
Hollands souvenir  
bij bijvoorbeeld  
een Hollands  
speciaalbierenpakket!”

ONZE 
flesopeneners 

Wij leveren fles- 
openers in diverse 

kleuren, met of 
zonder logo!
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Reuzenklomp
Maar liefst één meter lang is de 
reuzenklomp! De reuzenklomp 
met logo van 60 cm is een echte 
publiekstrekker! De klomp is 
gemaakt van polyester en 
daarom zeer duurzaam.

REUZE 
klompen 

Heel leuk als 
geschenk of te 
gebruiken ter 

promotie.

“ Maar liefst 60 cm lang!  
Een échte publiekstrekker dus”
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Val op met een 
reuzen klomp 
met logo
Deze klomp is uitermate geschikt  
voor promotie-doeleinden. Denk aan  
fotomomentjes en socialmedia-acties. 
Ook geschikt voor op beurzen of voor 
het pand bij de ingang.

EYE
catcher



U
SB

 K
LO

M
P

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consec 
tetuer adipiscing elit. Curabitur feugiat, 
nunc a porttitor eleifend, velit odio 
lacinia sem, a vestibulum neque wisi 
sed nibh. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per in 
ceptos hymenaeos. 

DIGI
idee

Usb-stick klomp 
logo
De usb-klomp is een klompje van hout 
met daarin een 8GB usb-stick verwerkt. 

U kunt kiezen voor een bedrukking 
en kleur die aansluiten bij uw bedrijf. 
Leverbaar vanaf 50 stuks! 

USB klompjes
U heeft een beurs en wilt uw 
bedrijf onder de aandacht 
brengen met een originele gift? 

Dan hebben wij een uniek en oer-
Hollands relatiegeschenk voor u: 
de usb-stick klomp met logo! Een 
leuke weggever waar potentiële 
klanten ook écht iets aan hebben.

ONZE 
USB klompjes 

Een leuke gift waar 
de klant ook écht iets 

aan heeft!



Broches & 
paartjes
Onze broche klompjes spelt u 
gemakkelijk op uw kleding. Leuk 
om in te zetten als relatiegeschenk 
of tijdens een beurs! 

Broche klompjes zijn er in enkel 
of dubbel met logo en hebben een 
grootte van 4 cm. Met óf zonder 
rood/wit/blauw lint.
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Gepersonaliseerde 
broche klompjes

U kunt kiezen voor een bedrukking 
en kleur die aansluiten bij uw bedrijf. 
Het logo wordt op een speciale folie 
gedrukt en via een hete transfer op 
de klompjes aangebracht. Hiermee 
zit het logo vast en glad op het hout 
en is de kwaliteit zeer sterk. 
Leverbaar vanaf 50 stuks!  

ONZE 
broche klompjes 

De keuze is reuze! 
Met of 

zonder logo.

“ Naar de beurs? 
Laat meteen zien dat  
u uit Holland komt!”



Proost op 
een goede 
samenwerking
De doppenvanger klomp is een 
super leuke gift in combinatie met 
bijvoorbeeld een Hollands bierpakket. 

Proost met uw partners of klanten op 
een goede samenwerking! 

Doppenvangers
Decoratieklomp om doppen mee 
op te vangen voor aan de muur. 
Heel handig in gebruik! De klomp 
is gemaakt van hout en kan 
beschilderd/bedrukt worden met 
iedere gewenste tekst, afbeelding 
of een logo. 

De klomp is 31 cm groot en 
voorzien van een opener en 
haakje.

ONZE 
doppenvanger

KLOMP 

Leuk in combinatie 
met een 

bierpakket!
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Plop!



Pashouder 
wallet
De ultramoderne portemonnee 
die functionaliteit combineert met 
design en gebruiksgemak. 

Een elegant ontwerp van Italiaans 
leder met aluminium cardholder 
die uw privacy beschermt tegen 
fraude van buitenaf.
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LUXE
knip

Een stijlvol cadeau 
met uw logo

De wallet is een stijlvolle portemonnee 
die u bij ons kunt personaliseren. 
Via een hoogwaardige bedrukking 
kunnen wij met uiterste precisie uw 
logo aanbrengen of stansen op het 
Italiaanse leer van de wallet of het 
kunststof van de cardholder. Daar-
mee heeft u echt een uniek ontwerp! 

“ Een exclusief  
geschenk? Ga dan  
voor de wallets van 
Hogenkamp!”

ONZE 
wallets 

functionaliteit 
gecombineerd met 

design en 
gebruiksgemak



Diversen
Een leuke geschenktas gevuld 
met typisch Hollandse producten, 
souvenirs en Oud-Hollands 
lekkers! 

U kunt ook kiezen voor een 
Amsterdam-tas. Wij stellen de tas 
graag voor u samen, maar dit kunt 
u uiteraard ook zelf doen. Neem 
gerust contact met ons op.

GOODIEBAG 
vullen? 

neem contact met 
ons op voor een 

goodiebag 
op maat.
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NICE
gift

“ Verras relaties met 
een typisch Hollands 
pakketje!”

Delfts blauw
met logo
Dé print die echt typisch Hollands 
is! Leuke relatiegeschenken 
met dit design én uw logo 
bestelt u bij Hogenkamp.



Dr. Huber Noodtplaats 6
T +31 (0) 314 32 49 33

info@nederlandseklompen.nl

7001 DT Doetinchem
F +31 (0) 314 36 03 71
www.nederlandseklompen.nl

Bezoekadres


