
GEEF JOUW PARTNER 25 ERVARINGEN  
OM NOOIT TE VERGETEN

VERRAS JE PARTNER MET  
DE ALLERLEUKSTE CADEAUS!  
Wat geef je iemand die alles al heeft? In Tegoedbonnen voor koppels 
vind je 25 originele en grappige cadeaubonnen voor de leukste  
erva ringen om nooit te vergeten.

Niet elk cadeau kun je mooi inpakken… Want hoe geef je nou een 
romantisch diner of een ontspannende massage cadeau? Met deze 
tegoedbonnen pak je op een originele manier uit! Van een zoen tot een 
nachtje weg: geef originele ervaringen en maak onvergetelijke herinne-
ringen met je geliefde. Inclusief drie blanco bonnen om zelf in te vullen. 
Met dit boekje heb je altijd een cadeau waarmee je je partner blij maakt.

TEGOEDBONNEN
VOOR KOPPELS

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 400
Kosmos Uitgevers,
Utrecht/Antwerpen

TEGOEDBONNEN VOOR KOPPELS



VOOR: VAN: IN TE LEVEREN TOT:        /        /        

TEGOEDBON VOOR EEN
COMPLIMENTENREGEN
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ZELFS ALS HET KON,  
ZOU IK NIETS AAN JE VERANDEREN
Want ja, ik vind je leuk, lief, knap, slim én sexy. En nog zoveel méér! Is er eigenlijk iets  
wat jij niet bent of kunt?! Maar ook al vind ik dit oprecht, ik laat het je misschien niet  
vaak genoeg blijken. 

Kies een moment waarop je het wel kunt gebruiken, lever deze bon in en dan ga ik  
jou een dag lang overstelpen met complimenten. Totdat je er zelfs ongemakkelijk  
van wordt!
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TEGOEDBON
VOOR EEN DROOMDATE
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OOST WEST, THUIS BEST, MAAR WIJ
GAAN WEG VAN HUIS EN HAARD
Want de dagelijkse sleur ontvluchten is misschien nog wel beter! En al helemaal als we 
dat samen doen. 

Jij kiest een datum en drie steekwoorden, en daaromheen plan ik een uitje. Ik neem je 
mee de hort op en de wijde (of niet zo wijde) wereld in. 

Laat je door mij verrassen met een droomdate van een hele dag!
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IK GEEF OM JOU EN DAAROM  
GEEF IK JOU DIT CADEAU! 
Als het kon, zou ik je koninkrijken, gouden bergen en oneindig veel geluk schenken.  
Maar ook met een kleiner gebaar hoop ik je te verrassen. 

Daarom is dit een tegoedbon voor: 
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