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Puursaam staat voor geschenkjes met een eerl i jk
verhaal :  puur natuur,  lokaal  en met aandacht voor
mil ieuvriendel i jke en circulaire productieprocessen.
Bi j  ons vind je al leen duurzame producten met de
mooiste ingrediënten van soms nog pionierende
ondernemers.  En omdat Puursaam gevestigd is  op
Schouwen-Duiveland,  zul  je  versteld staan van de vele
originele Zeeuwse producten in ons assortiment.

We gaan heel  zorgvuldig om met de keuzes die we
maken voor ons assortiment en we stel len onszelf
hierbi j  voortdurend de vraag of ons aanbod bi jdraagt
aan een betere wereld voor mens,  dier  en natuur.
Daarom werken we al leen samen met de al ler leukste
onafhankel i jke,  kleine ondernemers waar de l iefde
voor het product en de passie voor het ambacht vanaf
straalt .  Transparant,  traceerbaar en helder.  Daar
houden we van.

Een geschenk van Puursaam staat voor verantwoord
genieten met respect en l iefde voor al les wat leeft.
Zonder concessies.

OVER PUURSAAM



Echt is  zoveel  beter.



Biologische l imonadesiropen en i js lol ly's
op basis van planten,  kruiden en vers fruit

De sachets met 32 ml.  s iroop bevatten
genoeg voor een groot glas l imonade.
Verkri jgbaar in de smaken aardbei ,  sal ie,
lavendel ,  munt,  citroen,  v l ierbloesem en
citroengras/gember

De sachets met i jsol ly 's  (50 ml)  worden
vloeibaar geleverd,  thuis kunnen ze
ingevroren worden.  

De ingrediënten zi jn handgeplukt.  
De siropen en i js lol ly 's  bevatten geen
smaakversterkers,  z i jn vegan en glutenvri j .  
Het materiaal  van de verpakking is  100%
recyclebaar.

Leverbaar vanaf 200 stuks

Pri js  s iroop per stuk € 0,60 ex btw
Pri js  i js lol ly  per stuk € 0,45 ex btw



Een cadeautje van chocolade kan alti jd!

Maak zelf  je  eigen chocolaatjes met deze diy
f lesjes van Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede.  
Een f lesje  vol  sprinkles,  beschikbaar in veel
verschi l lende kleuren,  samen met echte
melkchocoladecal lets van Cal lebaut.  

Smelt  heel  eenvoudig de chocolaatjes au bain
marie,  schep kleine rondjes chocola op bakpapier
en strooi  de sprinkles er  overheen.
 
Tip:  laat de kleuren van jouw bedri jfs logo
terugkomen in de sprinkles.

Pri js  per stuk € 5,00 ex btw
Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks
Pri js  op aanvraag



Pri js  per stuk € 10,70 ex btw

Duurzame notebooks

Bijzonder originele notebooks met 100%
gerecycled papier,  4  plantbare vel len,  
20 vel len duurzaam papier om te bewaren
en een plantbare kaft.  

De speciale papieren vel len van het
bloeipapier in dit  notebook kunnen
geplant worden in de aarde waarna er
vrol i jke veldbloemen of lekkere groente en
kruiden uit  groeien.  

Kies uit  een mix van veldbloemen of een
mix van groenten en kruiden.



Handgemaakte zepen met gouden accenten,  
bloemen of bloemblaadjes

De zepen worden met zorg en aandacht met de hand
gemaakt met behulp van de traditionele
koudprocesmethode.  Hierdoor bl i jven de natuurl i jke
ingrediënten hun eigenschap behouden.  Omdat de
zepen handmatig worden gesneden,  kunnen er
onderl inge kleine verschi l len zi jn.  

Kan desgewenst voorzien worden van een wikkel  met
eigen logo.  

Verkri jgbaar in de volgende varianten:

Lavendel  -  l i la  zeep met gedroogde
lavendelbloemetjes
Gold Rose -  witte zeep met goudpatroon en roosje
Lovely Pink -  roze zeep met rozenblaadjes en
minigl itter

  

Pri js  per stuk € 6,20 ex btw
Gepersonaliseerde wikkel  pri js  op aanvraag 

Houd er bi j  het bestel len van grote aantal len
rekening mee dat de zepen in het
productieproces 4 tot 6 weken nodig hebben 
om uit  te harden.  

 Eén stuk zeep weegt ± 100 gram



Key holder in de kleuren van gerecycled vi lt .

Alle key holders worden met veel  aandacht met
de hand vervaardigd in een sociale werkplaats
waar mensen wie lang in de bi jstand hebben
gezeten weer geholpen worden naar een
betaalde baan.  

Het vi lt  waarvan de sleutelhangers worden
gemaakt,  komt van oude witte
ziekenhuisuniformen,  oude legeruniformen,  oude
bedri jfskleding van de KLM en oude,  
niet gebruikte stoffen van IKEA.

Het geweven label  kan gepersonaliseerd worden
met eigen logo.

Pri js  per stuk € 4,50 ex btw
Gepersonaliseerd label  pri js  op aanvraag
Leverbaar vanaf 25 stuks 



Goed voor jou
en goed voor de planeet.



Met deze vrol i jk  gekleurde zaad 'bommetjes’  in
jute zakje creëer je  een bloemen- en
voedselparadi js  voor bi jen en vl inders.  Gooi  de
bommetjes overal  waar je maar bloemen wilt :  in de
tuin,  op het balkon of een braakl iggend stukje
grond.

Wacht op de regen (of gebruik een gieter)  en na
een paar weken genieten j i j ,  de bi j  en de vl inders
van de meest kleurri jke bloemen. Gemaakt in
Nederland met biologische,  wi lde bloemzaden en
natuurl i jke klei ,  nutriënten en kleurpigmenten.
5 zaadbommetjes in een zakje.  Andere aantal len
zi jn mogeli jk .

Het kaartje kan gepersonaliseerd worden met logo.

Help vl inders en bi jen en breng kleur in jouw buurt!

Pri js  per stuk € 6,50 ex btw
Gepersonaliseerd kaartje pri js  op aanvraag
Leverbaar vanaf 100 stuks 



Mini giftbox

Dezelfde zaad 'bommetjes’  maar nu 4
kleurri jke zaadjes  in een geschenkdoosje.
De giftbox past door de brievenbus.   
 

Een 100% Hollands product,  
sociaal  geproduceerd.

Pri js  per stuk € 5,55 ex btw
Leverbaar vanaf 100 stuks 



Maak de lekkerste double choc muffins of
brownies met de diy mixen van Zuster Evie
uit  Burgh-Haamstede volgens de
meegeleverde instructies.  

Voldoende voor 10 tot 12 muffins.
Makkel i jk  om te maken,  heerl i jk  om op te
eten.  

Pri js  per stuk € 7,15 ex btw
Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks
Pri js  op aanvraag

DIY bakmixen in sti j lvol le f les



Tinkle-Alarm -  Een klein cadeautje met grote impact
 
Als  je  portemonnee door een zakkenrol ler  wordt
meegenomen, heeft dat veel  impact.  Naast het vele
regelwerk daarna,  zorgt de diefstal  vaak voor een
onvei l ig  gevoel .  

Tinkle-Alarm is  een uniek sieraad voor aan de tas,
portemonnee of mobiele telefoon wat preventief
werkt tegen diefstal .
De anti -diefstal  bel letjes zi jn samen met de pol it ie
ontwikkeld en onderzoek heeft uitgewezen dat het
nut van de alarmerende bel letjes al  vele malen is
bewezen.  Ze worden in Nederland met de hand
gemaakt door mensen die door omstandigheden
minder onderwijs  hebben gehad of door ziekte
nauweli jks een gewone baan kunnen kri jgen.  

Het Tinkle alarm wordt geleverd op een kaartje van
tomatenvezelpapier of jeans papier (gemaakt van
oude jeans)  en kan geheel  gepersonaliseerd worden
met logo en eigen tekst.  

Verkri jgbaar in de volgende uitvoeringen:
Tinkle Alarm basis € 3,25 
Tinkle Alarm + gelukspopje € 3,95  
Tinkle Alarm, luxe € 6,75

Leverbaar vanaf 100 stuks 



Met de groeipotloden van verantwoord hout
en een vul l ing van klei  hoef je nooit  meer
het stompje van je potlood weg te gooien.  

Door het stompje in een bloempotje met
aarde te zetten en water te geven,  groeien
er vanzelf  vrol i jke bloemen, verse kruiden
of lekkere groenten uit .  

Verkri jgbaar met vergeet-me-nietjes,
zonnebloem, madelief je,  anjer ,  t i jm,
cherrytomaatjes,  basi l icum, koriander of
sal ie.  

Imprint van eigen logo en maximaal  
5  woorden mogeli jk .

Groeipotlood met zaadjes

Pri js  per stuk afhankel i jk  van aantal  en imprint.  



De keuze voor eerlĳke producten
zou vanzelfsprekend moeten zĳn.



Een diy bouwpakket om zelf  je  eigen bi jenhotel
te maken.  

Vol ledig gemaakt van duurzame, gerecyclede
materialen.  Ontwikkeld in samenwerking met de
Nederlandse Bi jenstichting om de bi jenpopulatie
een handje te helpen.  

De buitenzi jde is  voorzien van een natuurl i jke
coating waardoor hi j  op een beschutte plek goed
buiten kan hangen.  

Door de meegeleverde beschri jving heel
makkel i jk  in elkaar te zetten.  

Pri js  per stuk:  €  10,50 ex btw

B i jenhotel



Handzeep Ooh de Zeêpe is  een 100% natuurl i jke
en biologisch gecertif iceerde vloeibare zeep.
De geur is  opgebouwd uit  sandelhout,  menthol ,
rozemari jn en een vleugje Oosterschelde in de
vorm van Zeeuwse zeevenkel .

Desinfecterende handgel  voor schone ‘kl izzen’
(Zeeuws voor handen).

Zeeuws ruukwaeter,  een unisex eau de
cologne/aftershave in een transparant f lesje.

      Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  7 ,40 ex btw

Het witte f lesje heeft een inhoud van 50 ml,  is
transparant geëtiketteerd en voorzien van een
halslabel .  Het label  wordt bevestigd met draad
van aangespoeld visnet.

 Leverbaar vanaf 25 stuks.  €  5 ,80 ex btw

      Pri js  per stuk € 12,40 ex btw

Alle ingrediënten zi jn 100% natuurl i jk  en van de
hoogste kwaliteit .  

Natuurl i jke verzorgingsproducten van Ooh de Zeê uit  Schouwen-Duiveland.

De naam Ooh de Zeê is  gebaseerd op de Zeeuwse uitroep bi j  het zien van de zee.  Het is  eveneens een
kwinkslag naar de legende waarin gesteld wordt dat Zeeland deels het decor was voor het Griekse
heldenverhaal  ‘Odysseus’  van Homerus.  
Een zal ig ruikend verhaal .



Koffie Special  Latte in de smaken Caramel en
Chocolate.   

Een origineel  diy f lesje,  samengesteld door
Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede om zelf  je
eigen koffie te maken.  

Voldoende voor vier  glazen en ook heel  geschikt
als  i jskoffie.  Met een heerl i jke topping om op te
lepelen of erdoor te roeren.  

De receptuur staat op de achterkant van de
sleeve.

Koffie Special  Latte

Pri js  per stuk € 6,30 ex btw 



Zwarte thee Lady Grey met bergamotaroma en
korenbloem
Rooibosthee met sinaasappel  en kaneel
Groene thee met citrus en lemongrass

Zalig geurende thee verkregen uit  eerl i jke handel ,
samengesteld door Zuster Evie uit  Burgh-Haamstede.
Geschikt voor 10 potjes thee inclusief 10 theezakjes
van maïsvezel .  

Verkri jgbaar in drie varianten:

Bolus boterkoektaartje,  gemaakt door de
echte Zeeuwse bakker.

Deze variatie op de bekende boterkoek,
heeft een heerl i jke Zeeuwse bolussmaak.
Leverbaar vanaf 20 stuks.

Een verrukkel i jke traktatie voor bi j  de thee.

Pri js  per stuk € 4,45 ex btw

Pri js  per stuk € 6,30 ex btw
 



Pri js  per stuk € 5,50 ex btw
 

Porseleinen theetipje

Klein porseleinen theetipje,  vol ledig
"handgestipt".

Het wordt een compleet cadeautje in
combinatie met de thee van Zuster Evie,
maar ook heel  mooi als  amuseschaalt je.  
Of presenteer er  eens chocolaatjes,  snoepjes
of druif jes op.  

Leverbaar in rond of hartvormig model .



Wees loyaal  
kies voor lokaal .



Een originele en duurzame manier om
medewerkers te bedanken in de vorm van een
wenskaart met bloemenzaadjes.  

Deze wenskaart van handgeschept papier met
daarin bloemenmixzaadjes belandt niet bi j  het
oud papier,  maar stop je in de aarde.

Geef je ze voldoende water,  dan komen
de kaarten vanzelf  tot bloei  en veranderen ze in
vrol i jke bossen bloemen of kruiden.

Plaats hier  eventueel  een persoonli jke wens.  

Bloeikaart met bloemenmixzaadjes

Pri js  per stuk vanaf € 2,73 ex btw  

Eigen tekst op achterkant van de wenskaart is
mogeli jk .  Pri js  op aanvraag.



Wilder Land werkt samen met Nederlandse boeren door (on)kruiden in te zaaien op hun
akkerranden.  Van die (on)kruiden wordt vervolgens ongeloofl i jk  lekkere thee gemaakt die de
Nederlandse biodiversiteit  herstelt .  En. . .  hoe meer er  ingezaaid wordt,  hoe meer bi jen,  vogels
en vl inders terugkeren in Nederland.  Een prettige bi jkomstigheid.

Feeling fris  blend
Met

duizendblad,
zuring,

citroenmelisse,
kruizemunt,
korenbloem

Offl ine blend
Met

lindebloesem,
vl ierbloesem,

kamil le,
karwij ,

rozenblad

Off-Black blend
Met

wilgenroosje,
walnootblad,
korenbloem

Opkicker blend
Met

paardenbloemblad,
weegbree,

venkel ,
sal ie,

goudsbloem

(On)groen blend
Geen groene thee.

Maar hi j  doet er
wel  verrukkel i jk
veel  aan denken!

Met hennep,
paardenbloem,

heermoes,
goudsbloem

Pri js  per stuk € 4,85 ex btw 

Verkri jgbaar in de volgende blends:



Deze overheerl i jke vani l lekoekjes worden
versgebakken met de beste biologische
ingrediënten van lokale boeren.  

De koekjes worden met eetbare " inkt"
bedrukt met jouw eigen logo,  foto of tekst.
De mogeli jkheden zi jn echt eindeloos en
daar denken we graag in mee.  

De koekjes worden individueel  en luchtdicht
verpakt in mil ieuvriendel i jke bioplastic
zakjes.  

Verkri jgbaar in de maten S,  M en L in ronde
of vierkante vorm. Leverbaar vanaf 50 stuks.

S  -  5  cm. € 1,95 per stuk ex btw
M -  6  cm. € 2,55 per stuk ex btw
L  -  7  cm. € 3,35 per stuk ex btw

Een persoonli jk en uniek koekje



Universele telefoonstandaard van 15 x 9 cm.
Helemaal  van hout,  6  mm. dik en bestaande
uit  twee delen die eenvoudig in elkaar
schuiven.  

De telefoon is  gewoon te gebruiken terwij l
hi j  aan de lader l igt ,  want het snoer past
door het gaatje in het onderste gedeelte.  

Kan desgewenst voorzien worden van een
persoonli jke tekst of bedri jfs logo.

Pri js  per stuk met standaard tekst € 7,95 ex btw
Pri js  per stuk,  gepersonaliseerd € 9,95 ex btw

Telefoonstandaard



De spreads en chutney van Potverdorie zi jn
van eigen receptuur zonder toevoeging van
kunstmatige geur-  en smaakstoffen.  Ze
worden gemaakt van “ lel i jk”  fruit  of  groente
en zi jn 100% van Hollandse bodem. 

Pri js  per stuk € 4,70 ex btw
Leverbaar vanaf 6 stuks per soort

Frambozen-muntspread,  lekker bi j  een
taartje,  een pannenkoek of gevogelte.
Bramen-laurierspread,  lekker op brood,  een
beschuit ,  door de granola,  bi j  i js  of  blauwe
kaas.
Kersen-rozemari jnspread,  lekker op toast,
bi j  chocoladecake of een lekker stukje brie.
Pruimen-gemberspread,  lekker op brood of
in de kwark,  bi j  oude kaas of door de
stamppot.
Uienchutney,  lekker bi j  kaas,  op een tosti ,
bi j  gegri lde groenten of gerookte vis .



Cadeautjes met echt
toegevoegde waarde,  
lokaal  gemaakt door 
kleine ondernemers.



Mogeli jk  vanaf 50 stuks
Pri js  op aanvraag

Voor elke gelegenheid een passend cadeau!

Wat is  er  leuker dan je medewerkers verrassen met
een persoonli jk  cadeau? Met een op maat gemaakt
gepersonaliseerd etiket op een f les bakmix naar
keuze,  creeër je  makkel i jk  en snel  je  eigen unieke
wens of boodschap.

Zo laat je  op een originele manier zien hoe
waardevol  en bi jzonder je medewerkers zi jn voor
jouw bedri jf .  



Zwarte bes,  lavendel ,  roos
Rozemari jn,  citroenmelisse,  t i jm
Duindoorn,  meidoorn,  sal ie
Rabarber,  zeevenkel ,  zeekraal
Kweepeer,  rozenbottel ,  wi lde passiebloem
Vlierbloesem, maarts vioolt je,  klaproos

Verkri jgbaar in de smaken:

Pri js  per stuk € 6,45 ex btw
Leverbaar vanaf 6 stuks

Searoop is  een biologische homemade l imonade siroop uit  Zeeland op basis van vers geperste
biologische appels en kruiden uit  de duinen.  Heerl i jk  verfr issend met (bruis)  water,  in een
cocktai l  of  een mocktai l  en lekker als  dressing in een salade.  1  Fles bevat 500 ml.



time to momo -  Zeeland

Pri js  per stuk € 18,86 ex btw

Locals Melanie en Kim reisden maandenlang door de
al lermooiste provincie om de beste Zeeuwse tips
vast te leggen.  

Het resultaat is  een fantastisch naslagwerk.  
Geen standaardtips,  maar een reisgids boordevol
inspiratie met lekkere en levendige plekjes die je
laten zien dat je niet ver van huis hoeft te zi jn om
te genieten.  

Al leen al  daarom is  deze gids niet al leen geschikt
voor toeristen,  maar zeker ook een perfect
cadeautje als  je  in Zeeland woont of werkt.  

Je  zult  versteld staan van de originele adresjes.



Broodmixen met ambachtel i jk  gemalen
meel  van de molenaar,  samengesteld door
Zuster Evie in Burgh-Haamstede.  
In een f lesverpakking van 500 ml.  

Het krentenbrood is  heerl i jk  als  ontbi jt  of
lunch en het paprika-ui  brood past goed
bi j  soep of bi j  de barbecue.

De houten serveerplank (23 x 15 cm) met
leren lus is  een uitstekende aanvul l ing op de
mix voor krentenbol len en paprika-ui -brood
van Zuster Evie.  Het plankje wordt blanco
geleverd,  maar kan desgewenst voorzien
worden van een bedri jfs logo.  Het is
afgewerkt met foodsafe lak en heeft een
warme, zachte uitstral ing.

Pri js  per stuk exclusief graveren € 7,00 ex btw
Pri js  per stuk inclusief graveren € 12,00 ex btw

Pri js  per stuk € 7,15 ex btw
Gepersonaliseerd etiket mogeli jk  vanaf 50 stuks
Pri js  op aanvraag 



Pri js  per stuk € 6,88 ex btw 

Chocoladefondue

Chocoladefondue bl i jft  een gezel l ige
bezigheid voor jong en oud.  En helemaal  als
al le ingrediënten al  handig bi j  e lkaar zitten
in een sti j lvol le pot.  Een feestje voor
zoetekauwen!

Smelt de chocoladecal lets au bain marie in
een kommetje en het feest kan beginnen.

Inclusief prikkertjes en marshmallows.





Volg Puursaam dan op Instagram of neem rechtstreeks

contact op met Mariëlle via marielle@puursaam.nl.

 

www.puursaam.nl

NOG MEER INSPIRATIE?

https://www.instagram.com/puursaam/
https://www.instagram.com/puursaam/
mailto://marielle@puursaam.nl
http://www.puursaam.nl/


Getoonde afbeeldingen zi jn impressies en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Kleuren op een foto kunnen soms anders overkomen dan de werkel i jkheid.  Kleine
afwijkingen zi jn daardoor mogeli jk .
Omdat wij  a l leen met kleine zelfstandigen werken,  geldt voor al le  pakketten en
artikelen:  zo lang de voorraad strekt.  Mocht een gewenst artikel  niet meer voorradig
zi jn,  zul len we alt i jd op zoek gaan naar een vergel i jkbaar alternatief.  
Wij  kopen onze producten zo veel  als  mogeli jk  rechtstreeks in bi j  de maker waardoor
eerl i jke pri jzen zi jn gegarandeerd.
Al  onze pakketten worden in overleg op maat samengesteld.  Dat kan voor ieder budget
en zelfs al  vanaf één product.  Genoemde pri jzen zi jn r ichtpri jzen per stuk ex btw en
leveringskosten.  Omdat geen pakket hetzelfde is ,  kunnen -  afhankel i jk  van de
pakketkeuze en eventuele tussenti jdse pri jswijzigingen-  pri jzen variëren.  
Typ-  en spelfouten voorbehouden.  Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
Geheel  vr i jbl i jvend en zonder verpl ichting wordt op aanvraag een offerte uitgebracht.  
Betal ing zal  plaatsvinden via een factuur.  Het factuurbedrag dient binnen de gestelde
betal ingstermijn te worden overgeboekt.  Te late betal ing kan de levering vertragen.
Eventuele bezorgkosten zi jn afhankel i jk  van de grootte van de bestel l ing en de
gewenste levermethode.
Wij  zul len onze uiterste best doen om de geschenken aan te leveren op de afgesproken
datum. Maar door weer en verkeersomstandigheden kunnen wij  dit  niet 100%
garanderen.
De pakketten worden op de begane grond afgeleverd tot over de eerste drempel .
Ons advies:  Laat de bestel l ing enkele dagen voordat het pakket wordt uitgedeeld
binnenkomen.

EEN PAAR WEETJES:


