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Fitbox Choice
Geef de ontvanger keuzevrijheid uit het aanbod  

aan mooie cadeaus, leuke belevenissen en goede doelen.
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Classic

    € 28,92 excl btw

Special

             € 41,32 excl btw

Deluxe

     € 57,85 excl btw
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Een verrassend en uiteenlopend keuzeaanbod

Geef keuzevrijheid
De Choice is een uniek geschenk. Hiermee schenk je de ontvanger keuze uit uiteenlopende activiteiten, ontspannende 

en inspirerende belevenissen, originele geschenken en goede doelen. Een keuzecadeau met een positieve boodschap. 

Geef alleen het beste
Wij hebben voor de ontvanger van uw geschenk alleen de allermooiste opties geselecteerd. Vanuit een aantal 

aansprekende thema’s zijn wij gekomen tot een origineel en relevant aanbod. Tientallen belevenissen, activiteiten, 

cadeaus en goede doelen. Bovendien is ook een belevenis bij ons een echt cadeau, in alle gevallen krijgt de ontvanger 

iets leuks thuisgestuurd.

Geef de Choice als
De Choice is een prikkelend cadeau dat breed inzetbaar is gedurende het hele jaar. Zo wordt ons keuzegeschenk 

bijvoorbeeld ingezet als kerst- of eindejaarsgeschenk, relatiegeschenk, bedankje, prijs bij een wedstrijd, promotioneel 

geschenk of als themacadeau. De Choice is daarom in verschillende prijsklassen beschikbaar.

Waarom kies je voor de Choice? 
1. Hét originele keuzecadeau met een positieve boodschap

2. Uiteenlopend aanbod activiteiten, belevenissen, geschenken en goede doelen

3. Een hoog verzilverpercentage door relevant aanbod

4. Persoonlijke adressering en verspreiding is mogelijk

5. Combinatie met diverse geschenkenpakketten mogelijk

6. Bedrijfsspecifieke keuzemogelijkheden

7. Eenvoudig online, telefonisch of per post te verzilveren

8. Iedere Choice is gedurende een jaar geldig

 
De Choice is er in 3 prijsklassen
De Choice is er in uiteenlopende prijsklassen. Altijd passend bij uw budget, of te combineren met diverse andere 

geschenken uit ons veelzijdige aanbod. Door voor een Choice uit een hogere prijsklasse te kiezen geeft u de ontvanger 

bijvoorbeeld de mogelijkheid om  een activiteit met meerdere personen te beleven. Uiteraard is de inhoud van het 

geschenk, ongeacht de prijsklasse, zichtbaar voor de ontvanger bij het verzilveren van de Choice.
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Met de Choice heeft u uw geschenken zó geregeld. Wij hebben de beste opties en mogelijkheden immers al 

voor u uitgedacht. Hierdoor geeft u een geschenk met een verhaal. Een verhaal met heerlijke cadeauthema’s 

waar over is nagedacht. 

Kies het aantal ontvangers en kies de prijsklasse, kies voor de mooie rode geschenkverpakking of een van de 

andere opties en geef aan wanneer u de geschenken wilt ontvangen. Vervolgens kiest u of u eventueel een 

persoonlijke boodschap wilt toevoegen, en wij komen de geschenkenverpakkingen met keuzewaaier bij u 

brengen of verzenden deze alvast naar de ontvangers.

1. De ontvanger krijgt de Choice als een feestelijk verpakt geschenk

2. Door de vrolijke keuzewaaier met aansprekende thema’s wordt de ontvanger direct geprikkeld

3. De ontvanger kiest zelf welk thema en welke keuzeoptie het beste past

4. Via internet, per post of persoonlijk per telefoon verzilverd de ontvanger uiteindelijke een keuze

5. Het geschenk naar keuze, maar ook de belevenis of de donatie levert een leuk mooi verpakt cadeau op, 

door ons netjes op het thuisadres afgeleverd.

Omdat alleen de mooiste cadeaus, 
de leukste belevenissen en beste 
goede doelen goed genoeg zijn

De snelste weg naar een mooi geschenk
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De keuzes
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Exclusieve hangmat  
Het geruis van de bladeren, het fluiten van de vogels en een warm zonnetje; 

ontspannen is nog nooit zo heerlijk geweest. Deze luxe hangmat is met liefde 

en vakmanschap geweven door de Indianen uit de streek Otavalo in Ecuador 

met 100% natuurlijke materialen. Met dit ambachtelijke product geniet je 

zowel in de tuin als op het balkon.

Sportpakket  
Goed gereedschap is het halve werk. Omdat dit zeker ook voor sporten geldt, 

maken diverse sportpakketten deel uit van het keuzeaanbod. We bieden 

sets aan met bijvoorbeeld hartslaghorloges, een sporttas met handdoeken, 

Fitbanden of een Gymball en nog veel meer. Deze pakketten zijn inclusief 

oefeningen. Zo zijn de goede voornemens meteen om te zetten in beweging!

Arrangement Sauna  
Het ultieme verwennen is een bezoek aan de sauna. Goed voor de gezond-

heid en goed voor je humeur. De ontvanger krijgt een mooi saunapakket 

thuisgestuurd en kan kiezen uit de lekkerste sauna’s door heel Nederland, 

bijvoorbeeld Sauna de Heuvelrug, Sauna De Woudfennen, Sauna de Ter-

men, Spa Wellness Weesp, Thermen Bussloo en nog tientallen anderen.

In balans

Ontspannen in deze drukke wereld is 

ware weldaad. Breng lichaam en geest in 

balans. Emotioneel, fysiek en mentaal.  

Mensen die in balans zijn, zijn gelukkig. 

De Choice levert hier graag een bijdrage 

aan. We hebben voor de ontvanger 

van de Choice een bijzonder aanbod 

aan activiteiten - zoals paardrijden - en 

geschenken, zoals bijvoorbeeld een 

exclusieve hangmat.
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Theeleuten  
Deze luxe geschenkencombinatie bevat een mooie set theeglazen en een 

fraai theebewaarblik. Daarnaast geniet de ontvanger van de diverse soorten 

verse thee, de unieke roestvrijstalen Teatubes en andere benodigdheden om 

van theedrinken een optimaal verwenmoment te maken. Daarnaast geeft het 

Gouden Thee boek zelfs nog meer thee-inspiratie.

Puur groen  
Groen en verantwoord is voor veel mensen erg belangrijk. Met dit duurzame 

cadeaupakket ben je een heel eind op weg door bijvoorbeeld de mooie solar-

lampen met LED verlichting, het fraaie vogelhuisje van natuurlijke materialen, 

een energiebewuste knijpkat en nog meer ‘groene’ cadeautjes voor buiten. 

Steun KWF Kankerbestrijding  
KWF Kankerbestrijding strijdt actief tegen kanker door wetenschappe-

lijk onderzoek mogelijk te maken, goede voorlichting te geven en het 

aanmoedigen van een gezonde leefstijl. Je geeft de ontvanger van het 

geschenk de keuzemogelijkheid om iemand anders te helpen met een 

donatie aan de KWF. 

Goed gevuld

Echte liefde gaat door de maag. En 

omdat genieten en gezondheid hand in 

hand kunnen gaan, schenkt een culinair 

geschenk pas echt voldoening!  

De liefdevolle Choice biedt daarom alle 

mogelijkheden om te genieten van eten 

en drinken. Van Smoothies tot aan thee 

en van een fit en gezond pakket tot 

aan de culinaire Jamie Oliver. Alles naar 

smaak van de ontvanger
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Reizen   
De onontdekte paden worden met deze travelkit extra aanlokkelijk. Denk 

hierbij aan een bijzonder scherpe verrekijker en diverse reisattributen 

voor de reiziger zoals een uitgebreide roestvrijstalen Multitool, een knijp-

kat en een reiswaaier om internationaal mee te communiceren. Boordevol 

handige gadgets. 

Fitnessabonnement  
De mogelijkheid om in inspirerende groepslessen het beste uit jezelf te halen, 

of juist lekker alleen aan je vitaliteit te werken op de fitnessapparaten in jouw 

sportschool naar keuze. Speciaal voor de ontvanger van het geschenk staan in 

ruim 300 sportscholen in heel Nederland instructeurs klaar om je op weg te hel-

pen. Onbeperkt houdbaar, sporten met de frequentie die je zelf kunt bepalen.

Leer piano spelen    
Plezier en ontwikkeling zijn de uitgangspunten 

van deze professionele online pianocursus van  

22 lesweken. Je krijgt een persoonlijke piano- 

docent en ontvangt elke week een instructievideo. 

Daarnaast heb je toegang tot enkele Seminars om 

ook de fijne kneepjes van het pianospelen in de 

vingers te krijgen.

Fit en gezond  
Om lekker fit te zijn kun je genieten van verantwoord lekkers. Dit gezonde pak-

ket bevat een mooie roestvrijstalen fruitschillerset  (bijvoorbeeld om het fruit te 

snijden voor in de blender) maar ook de Foodsprayer om citrussap in gerechten 

te verwerken. Dit pakket wordt compleet gemaakt met bijvoorbeeld een fles 

premium VOSS water en een compacte dressingshaker inclusief recepten. 
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Lezen  
Het vaste moment waarop het favoriete magazine van de ontvanger op de 

mat valt is een moment om naar uit te kijken. Daarom biedt de Choice de beste 

titels voor jong en oud. Kies bijvoorbeeld voor klassiekers als de Donald Duck, 

AutoWeek, Libelle en Psychologie Magazine. Ook de meer specifieke titels 

zoals Maarten!, Yoga, Ouders van Nu en Golfers Magazine zijn beschikbaar.

Smoothie geschenkpakket  
Een mooi pakket met een kwalitatief hoogwaardige designblender. Ge-

schikt voor zowel koude als warme ingrediënten. Met diverse recepten 

in het bijgevoegde receptenboekje om meteen aan de slag te gaan. 

Een compleet geschenk om echt te kunnen genieten van zelfgemaakte 

verse Smoothies.

Nordic Walking  
Om op een verantwoorde manier aan de slag te gaan met deze gezonde en 

sociale sport bevat het Nordic Walking pakket bovendien een uitgebreide 

cursus Nordic Walking op DVD en andere sportieve benodigdheden om 

op een goede manier te bewegen met deze opvallende stokkensport. Een 

training in coördinatie en spierkracht!

Lekker actief, buiten en in de natuur. 

De natuur en de buitenlucht geven 

energie.   

Of je nu met familie het Sprookjesbos 

bezoekt of met vrienden op de 

green staat tijdens een potje Pitch 

& Putt. Met de wind door de haren 

en een lach op het gezicht heeft 

de ontvanger met recht een mooi 

cadeau gehad.

Actief buiten
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Jamie Oliver  
Voor de ontvanger van de Choice is kook-inspiratie gegarandeerd met ons 

assortiment kookboeken van onder andere Jamie Oliver. Op de lijst staan 

bijvoorbeeld ‘’De basis van het koken’’, bestseller ‘’The Naked Chef’’ en ‘Met 

Jamie op reis. Naar wens zijn er ook uitgaven uit andere series beschikbaar met 

onderwerpen als Thee, Smoothies en binnen- en buitenlandse gerechten.

Pilates  
Dit pakket bevat een hoogwaardige Gymball met een diameter van 55 cm die 

tevens is te gebruiken als stoel voor een ideale zithouding. Door de uitgebreide 

cursus Pilates die wordt geleverd op DVD kunnen zowel beginnende als meer 

gevorderde beoefenaars hier uitstekend mee uit de voeten. Dit pakket com-

pleet gemaakt door het assortiment hulpmiddelen voor personal training.

Wintersport Arrangement   
Bedwing met gratie de pistes in eigen land, of zet voorzichtig de eerste 

stappen en krijg grip op deze gladde sport. De toegang bij de door ons 

geselecteerde indoor wintersportcentra is altijd inclusief materiaalhuur. 

Keuze uit de mooiste centra in heel Nederland, waaronder bijvoorbeeld 

Snowworld Zoetermeer of Landgraaf, Skidome of Snowbase. 

Beweging is vooruitgang, stilstand is achter-

uitgang. Door middel van een écht positief 

geschenk ontstaat een sneeuwbaleffect  

van vrolijkheid en energie.  

De vooruitstrevende Choice beweegt 

en de ontvanger komt ook in beweging. 

Bewegen is leven, daarom geeft u met 

de Choice een levendig cadeau. Succes 

gegarandeerd want de ontvanger kiest 

bijvoorbeeld voor een sportpakket, de 

afdaling van een spannende piste of voor 

een abonnement op de sportschool.

In beweging
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Relaxpakket    
Geniet en kom helemaal tot rust met de juiste 

ontspannende geschenken. Dit pakket bevat een 

100% natuurlijke verwarmbare kersenpittenzak 

met luxe wasbare hoes. Daarnaast ook de design 

Fresh Spirit, de moderne geurstokjes. Bevat 

bovendien een tweetal lightsticks en een wierook 

set met handig bewaarblik.

Steun het Wereld Natuur Fonds    
Het Wereld Natuur Fonds werkt internationaal aan de bescherming van 

flora en fauna. Het herstel van regenwouden en de ontwikkeling van het 

verloren gegane koraalrif in Midden-Amerika wordt hiermee geholpen. 

Maar ook bijvoorbeeld de zachte Reuzenpanda is blij met het WNF. Met 

de Choice draag je een steentje aan een betere wereld voor mens en dier. 

Leer gitaar spelen   
De soepele snaren zorgen voor soepele vingers. Deze buitengewoon complete 

online gitaarcursus van 22 lesweken bevat 22 e-books en men ontvangt elke week 

een instructievideo. Daarnaast ook toegang tot inspirerende seminars die direct 

betrekking hebben op de lessen. Bovendien inclusief een persoonlijke gitaar-

docent om online de juiste grepen mee af te stemmen. 

Arrangement pretpark   
Met vrienden of familie een pretpark bezoeken is in vrijwel elk jaargetijde 

een heerlijke bezigheid. De Choice biedt een uitgesproken mogelijkheid als 

een uitgebreid arrangement bij Het Sprookjesbos. Uiteraard sturen wij de 

entreetickets van het pretpark in een mooie geschenkenenvelop en met een 

leuke verrassing erbij!
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Steun Oxfam Novib   
Oxfam Novib bundelt de kracht van mensen tegen armoede. Bijvoorbeeld 

door vrouwen te trainen vrouwen in het houden van kleinvee, zoals geiten. Of 

door samen met een lokale boer een koe te kopen. In plaats van iets lekkers 

voor jezelf, geef je hiermee bijvoorbeeld kinderen de kans om te op te groeien, 

in plaats van ziek te worden door gebrek aan voeding.

Ontspannen baden   
Genieten van een hete douche of een warm bad wordt nog lekkerder 

dankzij de royale, luxe badjas in klassiek model. Deze zacht aanvoelende 

badjas is gemaakt van uiterst hoogwaardige katoensoorten. Het moment 

van ontspanning wordt nog sfeervoller in het zachte schijnsel van de 

lightsticks en met de heerlijke geur van de speciale wierook.

Steun Fonds Gehandicaptensport   
Fonds Gehandicaptensport is van mening dat sport je lichamelijk en men-

taal sterk maakt en daarom voor mensen met een handicap essentieel is. 

De Choice is door de ontvanger ook in te zetten om middels een donatie 

sporten voor iedereen bereikbaar te maken. Dit geeft wellicht nog meer 

voldoening dan zelf sporten.

Wie goed doet, goed ontmoet. Als je om je 

heen kijkt zie je veel kansen. Hoe zijn die 

kansen te benutten? 

Door een aantal goede doelen aan ons 

te binden heeft de ontvanger van de 

Choice de mogelijkheid om het verschil te 

maken! Op uiteenlopende gebieden kun 

jij je steentje bijdragen, waarna we een 

symbolische herinnering toesturen zodat 

je weet waar jouw steentje ligt. 

Goed doel
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Paardrijden   
Met de wind wapperend door de manen, en door uw eigen haren genieten van 

de natuur. Er is keuze uit privélessen voor beginners tot gevorderden. Keuze uit 

de mooiste maneges waarbij ook een buitenrit tot de mogelijkheden behoort. 

Bijvoorbeeld bij Hippisch Centrum Westland, Manege de Drie Linden, of een 

van de andere professionele ruitersportcentra bij u in de buurt. 

Klimmen  
Hoge bomen vangen veel wind. Daarom sta je stevig in je schoenen als je echt 

leert klimmen! Met deze klimcursus, komt de ontvanger echt hogerop. Deze 

introductiecursus met professionele begeleiding bij een indoor klimcentrum 

naar keuze wordt onder andere gegeven bij Arque, Neoliet Tilburg, Heerlen en 

Eindhoven, Klimmuur Haarlem en Den Haag, Klimcentrum Bjoeks en anderen.

Artistiek   
Het beste uit jezelf halen en tot verbluffende resultaten komen. Met de 

Choice kan de ontvanger zich ontpoppen tot een ware Picasso, Mondri-

aan of Karel Appel. Deze set bestaat behalve uit een professioneel schets-

boek en hoogwaardige acrylverf ook uit de overige basisbenodigdheden 

om een kunstwerk op canvas te maken. 

Creativiteit zit in ieder mens. Door 

prikkeling en inspiratie ontstaat er iets 

nieuws. Daar zit muziek in.   

Met de Choice kan iedere ontvanger 

zijn eigen stijl vinden. Kom in de 

latin-sfeer met een salsa-cursus of 

ontwikkel je creatieve kanten met het 

artistieke geschenkpakket. Door boven 

jezelf uit te stijgen ontstaan nieuwe 

mogelijkheden. 

Creatief avontuur
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Golfles   
De unieke combinatie van bewegen, natuur en sociale contacten vind  

je terug in de golfsport. Daarom heeft de ontvanger van de Choice  

de keuze om voor een swingend lesprogramma met professionele  

begeleiding van een golfpro bij een golfbaan in de buurt. Keuze uit  

tientallen schitterende golfbanen in heel Nederland, waaronder  

bijvoorbeeld Amstelborch Borghland. 

Rituals geschenkset   
Kiest de ontvanger van de Choice voor dit pakket? Dan sturen wij dit leuke 

geschenk inclusief een extra verrassingspakket in de vorm van een heerlijke 

handdoek en sfeervolle Lightsticks. Deze ontspannende Rituals geschenkset 

biedt keuze uit bijvoorbeeld Good Luck Scrub, Fortune Oil, Happy Buddha 

Douchegel en de Mandarin Bodycream in een mooie cadeauverpakking.

De mens is van nature sociaal. Maar af en 
toe even in jezelf gekeerd zijn is van grote 

waarde. Tijd voor jezelf geeft je de ruimte.  

Een persoonlijk cadeau is vooral ook een 

fijn cadeau. Daarom is een groot deel van 

de keuzeopties echt gericht op het in de 

watten leggen van de ontvanger. Van een 

bezoek aan een exclusief wellness oord 

tot aan een abonnement op een leuk 

tijdschrift.

Verwen jezelf

Steun De Hartstichting   
De Hartstichting is samenwerkingspartner van Fitbox en werkt aan de bestrij-

ding en voorkoming van hart- en vaatziekten. Met een donatie aan deze orga-

nisatie kan de ontvanger van de Choice laten zien het hart op de juiste plaats te 

hebben. Wat overigens leuk is om te weten, de Hartstichting is betrokken bij de 

ontwikkeling van de geschenken van Fitbox. 
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Workshop Latin Salsadansen    
De zwoele klanken van de latinbeats brengen in elk seizoen een zomers ge-

voel teweeg. Een aantrekkelijke keuze voor de swingende ontvanger van de 

Choice. Een cursus Salsadansen om de basispassen van deze internationaal 

bekende dans aan te leren. Keuze uit diverse gerenommeerde dansscholen 

door heel Nederland. Het mooie is dat er geen enkele ervaring vereist is.

Arrangement Pitch & Putt    
De meest toegankelijke manier om met vrienden te golfen. Een arrangement 

inclusief uitgebreide instructie om volledige golfbaan van 18-holes te spelen 

of voor een spannend avondje Moonlight golfen! Keuze uit ruim 25 schitte-

rende Pitch & Puttbanen in heel Nederland, waaronder bijvoorbeeld Pitch & 

Putt Papendal, Elst, Oirschot, Groningen of Utrecht.

Steun CliniClowns Nederland     
Een cadeau met een lach. Soms tovert een 

donatie letterlijk een lach op je gezicht. Stichting 

CliniClowns Nederland biedt kinderen met een 

ziekte of handicap afleiding en plezier. Zo draagt 

de Choice er aan bij dat een kind weer kind kan 

zijn. In plaats van een cadeau voor jezelf help je 

hiermee iemand anders. Bovendien geldt een oud 

gezegde: ‘’wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’’.

Kunstzinnige inspiratie    
Deze keuze garandeert een unieke ervaring. Je wordt welkom geheten op 

het kunstzinnige landgoed waar je een kunstwerk naar keuze mag uitzoe-

ken en met een beetje geluk zelfs de kunstenaar kunt ontmoeten voor een 

toelichting. De keuze bestaat uit diverse (hand)gemaakte beeldhouwwerken 

van een bekende galerie waar diverse kunstenaars bij zijn aangesloten.
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Referenties

De Hartstichting is sinds 2005 als partner betrokken bij de ontwik-

keling van de Fitbox. De Hartstichting staat achter de inhoud van 

de het Choice keuzegeschenk. De inhoud is bevorderlijk voor een 

gezonde leefstijl en ligt volledig in lijn met de hoofddoelstelling 

van de Hartstichting; het bestrijden en voorkomen van hart- en 

vaatziekten. Bovendien, een deel van de opbrengst van de Choice 

komt ten goede aan de Hartstichting. Deze inkomsten worden 

aangewend voor onderzoek en preventie. Met een ingevoegde 

kaart kunt u refereren aan uw steun aan de Hartstichting.

‘Met dit initiatief ondersteunen we een boodschap richting  

het Nederlandse bedrijfsleven waar wij volledig achter staan.  

Het is voor ons als organisatie daarnaast een nieuwe manier om 

fondsenwerving te combineren met voorlichting’, aldus de directeur 

van de Hartstichting.

Fitbox en de Nederlandse Hartstichting

De geschenken van Fitbox passen bij vrijwel iedere organisatie. Zo werken wij onder andere voor commerciële 

instellingen, overheid en semi-overheid, stichtingen en goede doelen.
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Cadeautip: het Choice keuzegeschenk + een traditioneel cadeau(pakket)

Net even extra

Personaliseren van producten en verpakking in uw (huis)stijl  
De stijlvolle vormgeving van onze geschenken is ontwikkeld om naadloos aan te sluiten op het logo en de stijl van uw 

organisatie. Behalve de inmiddels bekende rode Choice geschenkverpakking hebben wij bijvoorbeeld het luxe koffertje van 

plexiglas of een (gevulde) houten wijnkist. Vraag uw Fitbox adviseur naar de mogelijkheden of enkele recente voorbeelden. 

Wij hebben daarnaast diverse manieren om uw geschenk zo persoonlijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan het ontwerpen 

en invoegen van een kerstkaart of een persoonlijke verzilveringspagina met een filmpje voor uw collega’s.

Bedrijfsspecifieke keuzeopties 
U kent uw ontvanger goed, en wellicht heeft u iets bijzonders te bieden. Of u wilt gewoon die ene hele speciale belevenis of 

dat u unieke geschenk dat goed bij uw organisatie past kunnen aanbieden aan de ontvanger. Dat kan! Van een “stoppen met 

roken”-behandeling tot aan een lunch in het restaurant waar uw organisatie een band mee heeft, alle mogelijkheden zijn bij 

ons al eens ingepast. Heeft u een mooi idee? Wij denken graag met u mee!

Scoren met de Fitbox Marketingcampagne 
Wij weten hoe je een boodschap op de juiste manier overbrengt. Want met items of gadgets die de boodschap versterken 

komt uw verhaal geloofwaardig over. Een inspirerende brainstorm is bij Fitbox altijd gratis. Neem gerust contact met ons op. 

Fit en gezond het jaar rond 
De oorsprong van Fitbox ligt in de vitaliteitsprojecten binnen grotere en kleinere organisaties. Wij hebben diverse effectieve 

programma’s, gerelateerd aan de seizoenen, maar we zijn u ook graag van dienst met een aanpak op maat. U kunt geheel 

vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over de kansen en mogelijkheden voor uw bedrijfsspecifieke situatie. 

Fitlabel.com  
Wanneer u een Fitbox cadeau doet, geeft u gegarandeerd originaliteit. Bijna al onze geschenken wordt namelijk ontwikkeld 

onder ons eigen label, het toonaangevende merk                        . Behalve originaliteit levert dit ook flexibiliteit op, wij passen 

onze geschenken naar wens volledig aan naar uw wensen of ontwikkelen een geschenk op maat!

De verrassende combinatie van een keuzegeschenk met een of meerdere cadeaus (zoals de Phoneholder of Fitband) of een 

geschenkpakket. Deze cadeaupakketten staan in de brochure FITBOX cadeaupakketten. Deze originele cadeaucombinatie is 

al verkrijgbaar vanaf €35,-.
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