
Stichting Sintvoorieder1 is volledig afhankelijk is van vrijwilligers en donaties. Alle middelen die wij 

binnenkrijgen, willen wij in te zetten voor Sinterklaascadeaupakketten voor kinderen die opgroeien in 

(verborgen) armoede. Op bovenstaande producten en diensten leggen wij daarom een kleine toeslag 

op onze inkoopprijs. Deze toeslag gebruiken wij om de kosten die wij als stichting maken (deels) te 

dekken. Op deze manier kan onze stichting voortbestaan en steeds meer kinderen een fijne 

Sinterklaas bezorgen.   

 

 

 

 

 

 

 

Je bedrijfsuitje bij Sintvoorieder1 

Wat leuk dat jij en je collega's een teamuitje bij Sintvoorieder1 komen doen! Wij zijn 

gevestigd aan de Dokter van der Stamstraat 4 in Leidschendam waar we jullie 

ontvangen in ons pakhuis. Daar zijn een aantal vaste pakhuisvrijwilligers aanwezig 

om jullie te begeleiden. Koffie, thee en (koude) dranken zijn aanwezig en natuurlijk is 

er volop Sinterklaassnoep!  

Om jullie uitje zo leuk én makkelijk mogelijk te maken, kunnen wij voor jullie ook 

heerlijke broodjes, hapjes en buffetten verzorgen. We werken daarvoor samen met 

een bevriende ondernemer. Dus wil je beginnen of eindigen met een maaltijd of 

borrel? Kijk hieronder wat wij voor je kunnen klaar hebben staan! 

 

Lunch:  

2,5 belegde panbroodjes per persoon. De broodjes komen met een glas (karne)melk 

en een stukje fruit. Je kunt kiezen voor klassiek beleg of voor de luxe versie. Bij de 

luxe versie krijg je ook vers geperst sap.   

 

Klassieke lunch        €     9,90 p/p 

Luxe lunch        €   11,90 p/p  

 

Buffet:     

Wil je liever een buffet? Wat dacht je van een satébuffet, een mexicaans buffet of 

verschillende koude pasta's. Vertel ons wat je wensen zijn en wij bekijken samen 

met onze partner wat er mogelijk is.  

        Vanaf  €  17,50 p/p 
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Borrel: 

Willen jullie nog even blijven hangen na het harde werken? Wij kunnen ook een 

borrel verzorgen. Dit kan eenvoudig (bier, wijn en fris met simpele hapjes) of we 

kunnen uitpakken en een borrel met luxe hapjes laten verzorgen!  

 

 Eenvoudige borrel       €      5,50 p/p  

 Luxe borrel        €      9,50 p/p  

 

Gebak:  

En natuurlijk kan je ook kiezen voor een gebakje bij de koffie.  

 

Petit fourtje met Sintvoorieder1 logo    €      2,95 p/st 

 

 

Aandenken aan jullie uitje!   

We hebben ook gedacht aan een leuk aandenken van jullie teamuitje in ons pakhuis. 

Wat dacht je ervan om allemaal een polo met 'supporter van Sintvoorieder1' te 

dragen tijdens jullie uitje? (Die je daarna mee naar huis mag nemen natuurlijk!)  

Polo met logo        €   19,50 p/st 

 

Wij kunnen ook voor iedere deelnemer een goodietas met ons motto van gerecycled 

PET-materiaal vullen met een luxe chocoladeletter. Of kies je voor een eco-

vriendelijke thermobeker met ons motto gevuld met Sinterklaassnoepgoed? 

Goodietas met chocoladeletter      €   10,00 p/st 

Thermobeker gevuld met Sinterklaassnoep   €   15,00 p/st  

 

Wil je zelf iets aanleveren om toe te voegen aan de goodietassen, dat kan natuurlijk 

ook!  

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw teamuitje te bespreken: 

teamuitje@sintvoorieder1.nl.  

 

mailto:teamuitje@sintvoorieder1.nl

	Klassieke lunch        €     9,90 p/p

