




Voorwoord
December: extra tijd voor familie en vrienden, 
evaluaties op de zaak, jaarafsluitingen, balansen 
opmaken, relaties en medewerkers fijne feestdagen 
toewensen. Zakelijk vaak een hele drukke tijd.
 
Iets Leucqs & Iets Lecqers (voorheen Nuances) 
verzorgt al 11 jaar succesvol originele en bijzondere 
(relatie)geschenken voor bedrijven en particulieren. 
Onze feestelijke, luxe en altijd tot in de puntjes  
verzorgde kadoverpakkingen en -pakketten worden 
door onze klanten uitzonderlijk gewaardeerd. Dat 
weten we door de enthousiaste reacties die we ieder 
jaar weer van zowel de gevers als de ontvangers 
terugkrijgen. Daar zijn we trots op! 

In deze brochure willen we u enkel wat suggesties 
aan de hand doen voor de keuze van uw relatie- en 

Mariken & Mandy

personeelsgeschenken voor dit jaar. Een origineel 
alternatief voor het traditionele kerstpakket... 
Iets Leucqs & Iets Lecqers dus! 

We kijken ernaar uit om uw (kerst)geschenken 
te mogen verzorgen en u mag er zondermeer op 
rekenen dat we daar met heel veel zorg en aandacht 
mee omgaan. We maken tijd voor zowel het vinden 
van een passend geschenk als de bijbehorende 
feestelijke verpakking! Maatwerk, omdat het ‘m 
uiteindelijk toch in de Nuances zit. We willen u graag 
uitnodigen in onze winkel om kennis met elkaar te 
maken en u te laten zien wat we in huis hebben qua 
assortiment en service. Onze chocolatiers, onze 
wijn-  en foodleveranciers, onze relaties in de living 
& givingbranche en, niet in de laatste plaats, onze  
medewerkers én wijzelf staan voor u klaar. Heel 
graag!

Hartelijke, warme groet,



Lampe Berger
...zuivert en parfumeert!



Bowls & Dishes



Zusss



Notes



         % Leuk!100

Loffs



V.I.P. avond 

voor uw medewerkers!

Geef uw medewerkers
een kadobon

Kom samen shoppen
op een avond naar keuze

Onder het genot van
een hapje & een drankje!



We love chocolate!









Cannoli

Black & Bianco



Wine o’clock

Luxe giftbox gevuld met o.a. wijn, olijfolie, thee, kruiden, truffels en meer!



Een écht kado...

...zoals u van ons gewend bent!



Heeft u al een idee met welk kado of pakket 
u uw relaties, medewerkers en klanten gaat 
verrassen dit jaar? Of mogen we u misschien 
nog meer suggesties aan de hand doen? 

U bent van harte welkom in onze winkel om 
de mogelijkheden te bespreken. Loop gerust 
even binnen, of bel voor het maken van een 
afspraak. 

Wij nemen graag de tijd voor u om onze  
mogelijkheden, in een persoonlijk gesprek, af 
te stemmen op uw wensen. Natuurlijk onder 
het genot van een lecqere kop koffie! 

Heel graag tot ziens,

Mariken & Mandy

Een relatiegeschenk op maat...

Voor ieder budget!



Kromstraat 20b
5504 BC Veldhoven

040 - 255 4550

info@ietsleucqs-ietslecqers.nl
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