
 
 
 
 

2020 is geen gewoon jaar geweest. Dit heb je waarschijnlijk al vaker gehoord dan je wil… Jammer maar helaas is het wel de trieste waarheid. 
We hebben zware tijden gehad en het is nog niet helemaal gedaan. Gezondheid is ontzettend belangrijk, dat wensen we jullie van harte toe! 
Dat iedereen gespaard mag blijven van dat vieze virus zodat je snel weer voor een behandeling kan komen, we gezellig samen iets kunnen gaan drinken, een 
babbeltje doen of gewoonweg terug samen kunnen zijn. Om de feestdagen een beetje kleur te geven, hebben we voor jullie een aantal leuke cadeaus 
samengesteld die je aan je vrienden, familie of aan jezelf kan schenken.   

Deze feestdagen acties lopen tot en met 31 december 2020. 

 
  
 
Door de Covid-19 en de Lock-downs zijn we in onze boeken gekropen en hebben we enkele nieuwe kruidenthee’s ontwikkeld. Daarnaast blijven onze 
klassiekers uiteraard in ons aanbod. Dit heeft geresulteerd in een kruidentheekrantje dat je bij de volgende bestelling mee geleverd krijgt. Je krijgt het krantje 
nu in PDF formaat, zodat je nu al dadelijk van onze heerlijke (nieuwe) kruidenthee’s kan genieten. Hou dit krantje zeker bij, zo kan je makkelijk je kruidenthee’s 
terug vinden en je bestelformulier handig invullen. Uiteraard denken we aan het milieu en is ons krantje gedrukt op gerecycleerd papier. De kruidenthee’s zijn 
vanaf nu verkrijgbaar in 2 formaten: 50 gram en 100 gram. 
Om jullie gedurende deze maand optimaal te laten genieten van onze kruidenthee’s geven we graag een korting! 

 

NORMALE KRUIDENTHEE PRIJZEN: 

 Aantal 50 gr 100 gr 

1 thee 7€ incl. BTW 11,5€ incl. BTW 

2 thee’s (prijs per thee) 6,5€ incl. BTW 11€ incl. BTW 

Vanaf 3 thee’s (prijs per thee) 6€ incl. BTW 10€ incl. BTW 

 

 
 
 

Wil je je vrienden, familie, … laten kennis maken met een (h)eerlijke, gezonde en biologische kruidenthee dan is een kruidenthee kerstpakket van KA-PE de 
perfecte keuze. Je kan de kruidenthee’s zelf kiezen uit ons kruidenthee krantje en er zo een persoonlijke toets aan geven. 
Achteraan deze folder kan je je bestelling van de pakketten invullen. 
 

PAKKET  PAKKET  PAKKET  
 

1 zakje kruidenthee 100gr 
(kruidenthee is vrij te kiezen) 

+ 
2 zakjes kruidenthee 50gr 

(kruidenthee is vrij te kiezen) 

 
3 zakjes kruidenthee van 50gr 

(kruidenthee is vrij te kiezen) 

+ 
1 siliconen thee-ei (random kleur) 

 
2 zakjes kruidenthee van 100gr 

(kruidenthee is vrij te kiezen) 

+ 
1 siliconen thee-ei (random kleur) 

Normaalprijs: 24,5€ → 21€ Normaalprijs: 25€ → NU 23€ Normaalprijs: 29€ → NU 25€ 

 
 
 
 
Wil je je vrienden, familie,… of jezelf verwennen met Shiatsu of een Cranio Sacrale therapie behandeling, dan kan je bij KA-PE terecht voor een cadeaubon. 
Gedurende deze actie maand geven we korting op de normaalprijs. Je kan je zo zelf ook verwennen en al één of meerdere bonnen kopen voor je volgende 
behandeling(en). Al onze Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig. Wegens Covid-19 zijn we verplicht gesloten tot 15 januari 2021. Je Cadeaubon begint vanaf dan te 
lopen. Indien er extra verplichte sluiting bijkomt wordt deze tijd aan je verlooptijd van de Cadeaubon toegevoegd. Je kan je keuze van cadeaubon maken 
achteraan deze folder. 
 

 
 

Cadeaubon A 

INHOUD VAN DE CADEAUBON: 
Eerste Shiatsu of Cranio Sacrale therapie behandeling: 
▪ Anamnesegesprek 
▪ Polariteitsmeting 
▪ kennismakingsbehandeling 

DUUR: 
 

1,5 uur 

KOSTPRIJS: 
 

NORMAAL 75€ → NU 60€ 

 

Cadeaubon B 

 

INHOUD VAN DE CADEAUBON: 
▪ Shiatsu of Cranio Sacrale therapie behandeling 

DUUR: 
1 uur 

KOSTPRIJS: 
NORMAAL 60€ → NU 50€ 

 
 
 
 
Vanaf 2021 kan je bij KA-PE ook terecht voor relaxatie massage. Laat je heerlijk verwennen na een zware werkweek, noeste arbeid… We werken met 100% 
biologische amandelolie. Tijdens de relaxatiemassage worden de spieren volledig losgemaakt en wordt de bloedsomloop opnieuw op gang gebracht, waardoor 
de stofwisseling verbetert en schadelijke stoffen sneller worden afgevoerd. Je spieren krijgen weer meer zuurstof, zodat ze hun energie weer optimaal kunnen 
benutten. Dit leidt tot een zalig gevoel van ontspanning. De geldigheid van de cadeaubon is gelijk aan deze van Shiatsu – Cranio sacrale therapie. 
 

Cadeaubon C ▪ Massage van nek, hoofd en rug  30 minuten Normaal 30€ → 25€ 

Cadeaubon D ▪ Massage van nek, hoofd, rug, benen en armen 60 minuten Normaal 60€ → 50€ 

Cadeaubon E ▪ Massage van nek, hoofd en rug + Infra rood therapie 60 minuten Normaal 60€ → 50€ 

Cadeaubon F ▪ Massage van nek, hoofd, rug, benen en armen + infra rood therapie 90 minuten Normaal 80€ → 70€ 

 
 

Ka-pe 
Oosterse therapieën 

Je kan de ganse maand december je kruidenthee’s aankopen aan de 
goedkoopste prijs! Het aantal maakt niet uit! 

50gr = 6€ incl. BTW en 100gr = 10€ incl. BTW 
Op het overzicht van onze kruidenthee’s vind je een code en de naam 
terug van de kruidenthee. Voor de bestelling kan je het 
bestelformulier gebruiken. Op het bestelformulier vind je de verdere 
uitleg terug om je bestelling te plaatsen. 



 

BESTELFORMULIER    

KA-PE’S  FEESTDAGEN ACTIES 2020 
Dit formulier kan je iedere keer opnieuw gebruiken wanneer je een bestelling wil doen uit het aanbod van onze feestdagen acties 2020. Van zodra je je 
bestelling naar ons hebt doorgestuurd, krijg je asap de prijs van je bestelling opgestuurd. Na bewijs van betaling (dit mag een copy zijn van de overschrijving) 
word je bestelling afgehandeld, en afgeleverd volgens je keuze. 
 

GEGEVENS VOOR DE VERZENDING - LEVERING DATUM BESTELLING:  

Voornaam:  Familienaam:  

Straatnaam + huisnummer:  

Postcode + gemeente:  

GSM nummer:  E-mail adres  

 

KRUIDENTHEE PAKKETTEN 

PAKKET  PAKKET  PAKKET  

Kruidenthee 100gr Kruidenthee 50gr Kruidenthee 100gr 

CODE  NAAM CODE NAAM CODE NAAM 

      

Kruidenthee 50gr     

     
1 siliconen thee-ei (random kleur)   1 siliconen thee-ei (random kleur) 

21€ 23€ 25€ 

 

 

CADEAUBONNEN 

Aantal Cadeaubon  Stukprijs 

 Cadeaubon A Eerste Shiatsu of Cranio Sacrale therapie behandeling 60€ 

 Cadeaubon B Shiatsu of Cranio Sacrale therapie behandeling 50€ 

 Cadeaubon C Massage van nek, hoofd en rug 25€ 

 Cadeaubon D Massage van nek, hoofd, rug, benen en armen 50€ 

 Cadeaubon E Massage van nek, hoofd en rug + Infra rood therapie 50€ 

 Cadeaubon F Massage van nek, hoofd, rug, benen en armen + infra rood therapie 70€ 
 
 

VERZENDINGSKOSTEN KRUIDENTHEE EN KRUIDENTHEE PAKKETTEN 
Bestelling t.e.m. 30€: 5,7€ via Bpost in België Vanaf 31€ t.e.m. 50€: 2,9€  via Bpost in België Vanaf 51€: Gratis verzending via Bpost in België 

VERZENDINGSKOSTEN CADEAUBONNEN 
Verzending via Bpost in België. De verzending is gratis. 

Indien je zelf komt afhalen is het uiteraard gratis. Eveneens gratis levering in Sint-Katelijne-Waver. 

 
 

Je mag dit formulier opsturen naar: info@ka-pe.be 
 

Wij doen dan dadelijk het nodige zodat je je cadeautjes tijdig  
Onder de kerstboom krijgt! 
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