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Kerstcatalogus
Turtlee Green

Het is weer die tijd van het jaar: lichtjes die branden
aan de voordeur, met een lekker warme thee onder

een dekentje bij een (vroege) kerstfilm, de
cadeaulijstjes die worden opgesteld… 

Wij bij Turtlee Green houden enorm van de gezelligheid
en warmte die komt kijken bij de eindejaarsfeesten.
Iedereen komt samen en de leukste en origineelste
cadeaus worden uitgewisseld. Vooral bij dat laatste

willen wij een handje helpen.



Impact van kerst

De kerstperiode is niet alleen gezellig. Vaak is
ze ook enorm vervuilend: de hopen

inpakpapier die overblijven, cadeaus die maar
enkele maanden werken en vervolgens al

vervangen moeten worden en een overvloed
aan eten dat achteraf weggegooid moet

worden. We maken er onze missie van om hier
elk jaar verbetering in te brengen. 

In deze catalogus vind je onze
verschillende duurzame kerstpakketten
terug. Geef een origineel cadeaupakket
aan je werknemers om hen te bedanken
voor al hun harde werk gedurende het

afgelopen jaar. Hiermee heb je
gegarandeerd gelukkige werknemers, en

dat met een mooi gebaar voor de natuur! 



Goede doelen
Turtlee Green en het steunen van goede doelen

gaat hand in hand. Axelle heeft gekozen voor
twee goede doelen die haar nauw aan het hart
liggen: The Olive Ridley Project en de Marine

Savers.



Een voorbeeld van zo'n gekwetste schildpad
is Azura. Zij werd het slachtoffer van een

ghost net. Ze raakte hierin verstrengeld en is
één vin kwijtgeraakt. 

Via Turtlee Green hebben
we bijgedragen aan haar

revalidatieproces waardoor
ze op 13 december 2021 is

vrijgelaten.

The Olive Ridley Project

Dit project is een rehabilitatiecentrum voor
schildpadden die het slachtoffer geworden zijn van

ghost nets en plastic vervuiling. Ze geven ze de
nodige liefde en zorg totdat de prachtige

schildpadden klaar zijn om de wijde oceaan weer 
in te trekken. 



The Marine Savers

Dankzij Marine Savers heeft Turtlee Green haar eigen Coral
Frame. Koralen zijn enorm waardevolle dieren en bieden

een thuis voor meer dan 25% van het mariene leven. 
 

In juni 2020 hebben we een tweede Coral
Frame kunnen planten waarvoor enorm

bedankt!

Met het aankopen van een geschenkpakket
bij Turtlee Green draag je dus rechtstreeks je

steentje bij aan deze broodnodige
organisaties!



Duurzame verpakking
Herbruikbaar zakje

 Gemaakt uit gerecycleerde stoffen 
Samenwerking sociale werkplaats

Vulling uit reststoffen



Duurzame verpakking
In samenwerking met Naai.Punt

Naai.Punt heeft voor onze cadeaupakketten de mooiste verpakkingen
gemaakt. Aan de hand van stoffen die worden binnengebracht in het
naaiatelier kunnen we schitterende cadeauzakjes aanbieden die met

hun leuke prints een echte eye-catcher zijn onder je kerstboom. Ieder
zakje heeft een uniek patroon, allemaal even vrolijk en feestelijk!

 
NaaiPunt vormt een onderdeel van
Buurtwerk Posthof uit Berchem. 

Hun visie: mensen met minder
kansen hebben een

volwaardige plaats in deze
samenleving.

Door samen te werken met mensen
die een kwetsbare positie innemen

op de arbeidsmarkt, krijgen zij kansen
om hun vaardigheden te ontwikkelen.
Deze kunnen ze dan later inzetten bij

een job op lange termijn.
 



Overzicht
kerstpakketten



Overzicht
kerstpakketten

Pakketten voor op kantoor Pakketten voor thuis

Aperopakketten

Brievenbuspakketten

Verzorgingsset

Onderweg
Gezonde pauze

Koffie pauze
 

Vergadermoment
Productief zijn

Ontbijten op katoor
 

't is crisis
Thuiswerken 

 

Zeepset
Aperitief

Onderweg
 
 Bierliefhebber

Mocktail o'clock
Easy apero

 
 

Zeepset
Scheerset

Badkamer starterset 
 
 

Prijzen vermeld zijn inclusief BTW



Crisispakket

In dit pakket zit: 
Een handgemaakte geurkaars uit Berchem -  El Carmen koffiebonen uit de 

Antwerpse branderij Cuperus - Onze heerlijke granola met rode vruchten - Een 
gerecycleerde WC-rol van The Good Roll  - Bio & Fairtrade Thee  - Een 

herbruikbare theezeef van Ecoliving

XL pakket:
Een lokaal kersenpitkussen met tarwe 

gemalen in de Scherpenbergmolen

 €27,50 

 €60,50 

Hoge energieprijzen, hamsteren in de winkels... we hebben de 
afgelopen jaren wel al wat gezien. Met dit crisispakket zit je 

vanaf nu helemaal safe!



ONDERWEG  - €55,00 

At the office

 
Een dubbelwandige drinkfles van Turtlee

Green - Een handige Boc n’ Roll
sandwichwrap - Een handige Boc n’ Roll

snackbag - Een inklapbare Stojo cup 
 

SOFT VERSIE: drinkfles + Stojo €34,95
 

Een inklapbare Stojo cup  - El Carmen
koffiebonen uit de Antwerpse branderij
Cuperus - Onze heerlijke granola met

rode vruchten

 
Een dubbelwandige drinkfles van

Turtlee Green - Onze verrukkelijke
gedroogde bessenmix  - Onze

smakelijke studentenhaver

KOFFIEPAUZE  - €24,95 

GEZONDE PAUZE  - €24,95 



At the office

Een dubbelwandige drinkfles van Turtlee
Green - Een uitwisbaar notitieboek van

Bambook

Een dubbelwandige drinkfles van Turtlee
Green - Een uitwisbaar notitieboek van

Bambook - Onze verrukkelijke gedroogde
bessenmix - Onze smakelijke

studentenhaver

Een dubbelwandige drinkfles van Turtlee
Green - Een inklapbare Stojo cup - Een

herbruikbare theezeef van Ecoliving - Bio &
Fairtrade Thee - El Carmen koffiebonen uit de
Antwerpse branderij Cuperus - Onze heerlijke

granola met rode vruchten

VERGADERMOMENT  -
€39,95 

PRODUCTIVITEIT  - €49,95 

ONTBIJTEN OP KANTOOR 
 - €49,95 



Cosy at home

Een handgemaakte geurkaars uit Berchem  -
El Carmen koffiebonen uit de Antwerpse

branderij Cuperus - Een herbruikbare
theezeef van Ecoliving - Bio & Fairtrade Thee  

- Een lokaal kersenpitkussen met tarwe
gemalen in de Scherpenbergmolen

Een uitwisbaar notitieboek van Bambook -
Een lokaal kersenpitkussen met tarwe

gemalen in de Scherpenbergmolen - Een
herbruikbare theezeef van Ecoliving - Bio &
Fairtrade Thee  - El Carmen koffiebonen uit

de Antwerpse branderij Cuperus - Een
handgemaakte geurkaars uit Berchem

 

HOME OFFICE  - €47,50 

HOME OFFICE XL  - €71,50 



Aperopakketten

Een Voske, een Toekan en een Hert:
biertjes van het Kempische bedrijf Beer 4
Nature dat bijdraagt aan natuurbehoud in

Vlaanderen - Onze smakelijke
studentenhaver - Onze verrukkelijke

gedroogde bessenmix - Onze verrassende
proteïnemix 

Een flesje 100ml  basil & elderflower,
rhubarb &fennel, green tea & orange

mocktail van het Belgische The Mocktail
Club - Een set van 4 herbruikbare rietjes  -
Onze smakelijke studentenhaver  - Onze

verrukkelijke gedroogde bessenmix  - Onze
verrassende proteïnemix

Een set van 4 herbruikbare rietjes 
Onze smakelijke studentenhaver  

Onze verrukkelijke gedroogde bessenmix 
Onze verrassende proteïnemix

 

SAVE THE PLANET, DRINK
BEER - €19,95 

MOCKTAIL - €29,95 

EASY APERO - €19,95 



Brievenbus

Een handige Boc n’ Roll snackbag
Een inklapbare Stojo cup

Een set van 4 herbruikbare rietjes 
Onze smakelijke studentenhaver  

Onze verrukkelijke gedroogde bessenmix 
Onze verrassende proteïnemix

 

Een vegan zeepbar
Een fraaie zeephouder 

Een handig sisal zeepzakje 

ON THE GO - €29,90 

SMALL APERO - €14,95 

ZEEPSET - €19,95 

Een cadeau die gewoonweg door de gleuf van de
brievenbus past? Dat kan dankzij deze pakketten!



Verzorging

Een vegan zeepbar
Een fraaie zeephouder 

Een handig sisal zeepzakje 

Een herbruikbaar scheermes met
houder - Een shaving bar van
Wondr - 5 Astra scheermesjes

Een bamboe tandenborstel van Turtlee
Green met composteerbare tube - 100

oorstokjes gemaakt uit bamboe en
katoen - Natuurlijke tandpasta van Ben

& Anna

ZEEPSET - €19,95 

SCHEERSET - €29,95 

BADKAMER
STARTERSPACK - €14,95 



Cadeau met éxtra impact

Dit kurkdoosje werd gemaakt door bewoners van Monnikenheide
Zo help je niet alleen de planeet, maar steun je ook dit prachtig project.

Monnikenheide is een warme en professionele dienstverlening aan
mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin.

ZEEPDOOSJE UIT KURK 

 €19,95 

Monnikenheide
MADE IN 



Laatste belangrijk
informatie

Alle kleuren, varianten van producten zijn verschillend. 
Wil je een specifieke geur, smaak, kleur, ... ? Laat ons dit dan

zeker even weten.
 

Vanaf 20stuks = gratis personaliseren
Anders is 1€ per pakje 

 

Alle pakketten krijgen promomateriaal waar 
 uitleg over de producten staan, het verhaal

achter de zakjes wordt verteld alsook meer info
over de waarden achter Turtlee Green. 

Zakjes hebben unieke patronen waardoor er verschillende
stoffen gebruikt kunnen zijn bij jouw bestelling. 

Zelf nog iets vermeld? Dat is mogelijk! 

OPGELET



Praktisch

Bestellen kan via de website zelf, je voegt de gewenste
pakketten toe aan je winkelmandje & rekent af. 

 
Je kan uiteraard ook je bestelling

doorgeven via de klassieke weg: e-mail
(de postduif laten we rusten)

 

Bestel online

BESTELLING

Of je kan bestellen via het bestelformulier. Dit is
eenvoudiger indien je een bestelling wil plaatsen op

factuur. 

Bestelformulier invullen

Rechtsreeks bestellen?
Nog vragen?   

https://www.turtleegreen.com/collections/geschenkpakketen
https://www.turtleegreen.com/pages/download-bestelformulier


Praktisch

Neem even contact met ons op en dan
bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 

Indien je zeker wil zijn dat je bestelling op tijd aankomt,
bestel dan zeker voor 28/11. Zo ben je zeker van de

voorraad en de levertermijn.

Bedrijven mogen de pakketten einde december/begin januari
verwachten. Dit wordt afgesproken bij het plaatsen van de

bestelling

Indien je later bestelt, doen we onze uiterste best om alles zo
volledig en op tijd mogelijk af te leveren, maar is er kans op

onvolledigheid of vertraging.

Extra inspiratie nodig? 
Neem dan zeker nog een kijkje op onze website en

ontdek onze andere producten.
 

Zelf een pakket
 samenstellen?  Dat kan!

online aanbod

LEVERTERMIJN

mailto:info@turtleegreen.com
https://www.turtleegreen.com/


Contact
Zit je nog met vragen? Ik help je heel graag

verder! 

E-MAIL: info@turtleegreen.com
GSM:  +32479335386
SITE: www.turtleegreen.com

Axelle Defossez

let's get social 

https://www.linkedin.com/in/axelle-defossez-94225b83/
https://www.facebook.com/TurtleeGreenBE
https://www.pinterest.com/turtleegreenTG/
https://www.tiktok.com/@turtleegreen
https://instagram.com/turtleegreen/
mailto:info@turtleegreen.com
mailto:info@turtleegreen.com
mailto:info@turtleegreen.com
tel:+32479335386
tel:+32479335386
tel:+32479335386
http://www.turtleegreen.com/
http://www.turtleegreen.com/


Help je mee aan een
groenere wereld? 


