
Verjaardagskaart 
Een persoonlijke boodschap op een verjaardagskaart 
mist zijn effect niet. Samen met een persoonlijke 
krabbel is de aandacht optimaal. De kosten van een 
kaart bedragen € 2,50 per relatie exclusief de opmaak- 
en filmkosten.

wishes you 
a happy birthday! 

Verjaardagsbrief 
De waarde van een verjaardagsbrief is groot. Wellicht 
nog belangrijker dan het cadeautje. Op basis van jouw 
input schrijft een tekstschrijver een bijpassende brief. 
De kosten bedragen € 150,- per brief. 


Uiteraard staat het iedereen vrij om een eigen tekst 
aan te leveren.


De brieven en kaarten worden door ons 
gepersonaliseerd opgemaakt en aan je toegezonden 
ter ondertekening. Iedere brief of kaart is voorzien van 
de juiste relatiebeheerder(s).

Beste jarige, 

Weer een kaarsje op de taart erbij!  

Van harte gefeliciteerd! 

Wat is een dag? Een week? Een jaar haast zich voorbij. 

Maar vandaag is het natuurlijk niet zo maar een dag.  

We hopen dat u hem aangenaam doorbrengt en  

tevreden terug kunt kijken op alweer  een fantastisch jaar. 

Hier in Houten heffen we symbolisch het glas om u van  

harte te feliciteren. En dat het volgende levensjaar  

maar weer alle goeds onder de kurk mag hebben.  

Iedere maand, iedere week, iedere dag. 

Met vriendelijke groet, 

Geachte heer/mevrouw/Beste, 

Graag willen wij u vandaag van harte feliciteren met uw verjaardag en vertrouwen erop u nog vele jaren in goede 
gezondheid in ons midden te hebben. 

In vele opzichten loopt onze relatie parallel aan de inhoud van deze heerlijke fles Cava. Hij moet bruisend zijn, 
verfijnd en elegant. Laat je hem te lang onberoerd, dan verliest hij zijn sprankelende karakter en wordt levenloos.  

Wij vertrouwen erop dat wij in staat zijn om ook in uw nieuwe levensjaar weer alle aandacht aan u te kunnen 
geven. 

Graag wensen wij u en uw familie een bijzonder prettige dag toe. 

Met vriendelijke groet, 



Enim eros in vert 
Ipsum purus pede, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie 
ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget, feugiat 
ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim ibendum 
nullam, in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero dolor ac adipiscing amet 
bibendum nullam, libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget. Enim temporibus scelerisque nec.

Lorem Ipsum Luctus Eros 
Vestibulum. Magnis vel lacinia 
nisl vel nostra.

Enim ridiculus aliquet 
penatibus amet tellus at 
morbi mi hac et sit 

Natoque et. Sit nam duis 
montes arcu vel ante pede 
elit molestie amet quisque 
sed egestas urna non, 
vest bulum nibh.

Molestie ornare amet 

Rem platea. Magnis vel 
lacinia nisl vel nostra nunc 
eleifend arcu leo in nam 
duis dignissim lorem 
vivamus. Justo vel ante 
sed augue facilisis donec.

Fringilla aliquam lacus 

Duis ipsum justo in nam 
duis curabitur curabitur 
nisl condimentum sit 
sodes a pretium. Est 
ultrices hasellus el nostra 
nunc eleifend ridiculus 
donec id sit placerat eget.

Luctus vestibulum 

Eu hac pede neque et 
nonummy. Ante delectus 
laoreet felis turpis porta, 
nunc sem suspendisse 
turpis hac massa morbi 
erat amet augue.

Ipsum purus pede 
Donec quis nunc. Curabitur labore. Ac augue donec, sed 
gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac Ipsum purus pede, aliquet sed. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus. 
Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus.


