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“Het 
verrassingseffect 

is belangrijk”
Iedereen zal het wel eens meegemaakt hebben: dat je een 

cadeaupakket of relatiegeschenk ontvangt waarvan de inhoud 
je niet of nauwelijks kan bekoren. Lekkersnoepie.nl maakt daar 

korte metten mee door het bieden van maatwerk. “Je moet 
iets bieden waar mensen wat aan hebben”, zegt oprichtster 

Angelique van de Langenberg uit Berghem.
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lekkersnoepie.nl

“We zijn eigenlijk een verlengstuk van een HR-afdeling, 

directie of personeelsvereniging”, begint Angelique. “Die 

krijgen de opdracht een presentje voor het personeel of 

zakelijke relaties te regelen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld 

een kerstpakket, maar ook een relatiegeschenk om iemand 

te bedanken voor een fijne samenwerking. Onze slogan luidt 

dan ook: Wij ontzorgen voor de juiste waardering voor uw 

personeel en relaties.” 

Lekkersnoepie.nl specialiseerde zich in eerste instantie 

op – de naam spreekt voor zich – snoepcadeautjes tijdens 

de Sinterklaas-, kerst- of paasperiode. Inmiddels zijn de 

activiteiten veel breder. “Het productaanbod werd steeds 

uitgebreider: lokaal gebrouwen bier, een wijntje en een kaasje. 

Daarnaast non-food. We hebben de oorspronkelijke naam 

gehouden omdat die lekker blijft hangen, ondanks dat het 

aanbod nu veel breder is dan alleen die chocoladereep”, lacht 

Angelique. 

Specialist in geefmomenten

Gaandeweg bleek volgens Angelique dat er veel meer 

gelegenheden zijn waarbij ondernemers de behoefte hebben 

om hun waardering uit te spreken naar het personeel of 

relaties. “Alleen een kerstpakket is niet genoeg; een bedrijf 

moet een heel jaar lang, voor welke gelegenheid ook, terug 

kunnen vallen op ons. Een ondernemer is druk met zijn eigen 

bedrijf. Hoe fijn is het als je dit van je lijstje af kunt strepen? 

Natuurlijk moet het op tijd, het moet leuk en origineel zijn én 

het moet kloppen.” 

Lekkersnoepie.nl verschilt volgens Angelique van andere 

aanbieders van cadeaupakketten en relatiegeschenken 

door het bieden van een persoonlijke tintje. “Wat wij doen is 

maatwerk, helemaal naar wens van de opdrachtgever. Voor 

een bouwbedrijf zul je een ander pakket moeten samenstellen 

dan voor een accountantskantoor. Binnen je bestelling kan 

het presentje ook verschillen qua samenstelling; bijvoorbeeld 

onderscheid stoer mannenpakket/vrouwen, wel/geen alcohol, 

wel/niet veganistisch. Lekkersnoepie.nl kan ook samenwerken 

met alle partijen qua inkoop. Als een ondernemer ’n specifiek 

(streek)artikel in het pakket wil hebben opgenomen, dan kan 

dat ook! De mogelijkheden zijn in overvloed!”

Het doel van de pakketten gaat verder dan het personeel 

simpelweg ‘fijne feestdagen’ te wensen, zegt Angelique. “De 

boodschap is dat de medewerker wordt bedankt voor zijn 

inzet en dat hij en zijn gezin welgemeend fijne feestdagen 

wordt gewenst.” Het draait volgens de onderneemster 

vooral om de attentiewaarde en het verrassingseffect. 

“Waarom zou jij je relatie of medewerkers niet ook een fijne 

vakantie wensen met een leuk zomers presentje? Je verlegt 

daardoor niet alleen het moment, maar vergroot ook het 

verrassingseffect. Denk bijvoorbeeld aan een fles wijn of 

bier met een leuke persoonlijke tekst of logo erop. Dan is de 

attentiewaarde tien keer zo groot dan als die op de grote 

hoop komt aan het einde van het jaar.” Tot de klantenkring 

van Lekkersnoepie.nl behoren allerlei soorten bedrijven en 

organisaties uit het hele land. “Van MKB tot grote bedrijven 

en gemeenten, scholen en zorginstellingen. We leveren in alle 

mogelijke oplagen. Bij ons geldt geen minimumhoeveelheid. 

Ook het maatwerk kan in alle gewenste aantallen. Voor 

vestigingen in het buitenland is het natuurlijk ook mogelijk 

de producten in andere talen te personaliseren.”

Relatiebeheer op afstand

Op dit moment zijn Angelique en haar medewerkers nog 

druk bezig met het samenstellen van de zomerpakketten. 

“Tegelijkertijd zijn we achter de schermen bezig met 

afspraken maken voor Sinterklaas- en kerstpakketten. 

Daarbij volgen we natuurlijk de laatste trends.” Een trend is 

relatiebeheer op afstand. “Als je verre klanten wilt bedanken, 

en daarvoor niet helemaal naar bijvoorbeeld Friesland wil 

gaan, dan kun je dat via ons regelen. Wij stellen dan een mooi 

pakket samen en sturen dat naar ze op. We zorgen dus voor 

een optimale ontzorging van onze klanten.”

Benieuwd naar wat Lekkersnoepie.nl voor jouw bedrijf kan 

betekenen? Maak een afspraak voor een kennismaking en een 

kop koffie met een lekkernij!

Lekkersnoepie.nl 
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