
Communicatiehulp OnsCadeautjeBrunssum 

In dit document vind je allerlei informatie over de OnsBrunssum Cadeaukaart, ook wel 

‘OnsCadeautjeBrunssum’ genoemd. Je leest naar welke betrouwbare informatiebronnen je mensen 

kunt doorverwijzen maar vindt ook standaard teksten die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld Social 

Media of je website. Uiteraard mag je ook je eigen teksten gebruiken, zolang je maar naar de goede 

bronnen verwijst. 

Officiële bronnen waar je heen kunt verwijzen: 

Website: www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart  

Facebook: https://www.facebook.com/onsbrunssum  

Instagram: https://www.instagram.com/onsbrunssum/  

Feiten op een rij 

• Te koop in Brunssum vanaf week 23 

• Momenteel zijn er 3 verkooppunten, je vindt ze terug op www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart 

• Bon is in te leveren bij alle deelnemende ondernemers, vermeld op 
www.onbrunssum.nl/cadeaukaart  

• Waarde op de bon toe te kennen loopt van €5 tot €150 euro 

• De kaarten zijn 2 jaar geldig 

• Inzetbaar bij heel veel verschillende ondernemers in allerlei branches, zoals horeca, winkels, 
recreatie en diensten 

• Bij de bon zit ook een mooie cadeauverpakking, zodat het leuk is om weg te geven. 
 

Tekstsuggesties geschikt voor Social Media 
 

Bekendmaking dat je inleverpunt bent en dat de kaart bij jou ka n worden uitgegeven, gebruik 

deze vanaf 7 juni. 

Suggestie 1: 

Hallo Brunssumers! Ook bij ons lever je de OnsBrunssum Cadeaukaart die je onlangs ontvangen hebt 

in! Zien we je straks? #onscadeautjebrunssum 

Suggestie 2:  

Brunssumers opgelet! Koop je liever een XXX? Of ga je toch voor XXX? Bij ons kun je de Brunssumse 

cadeaukaart die onlangs op je deurmat viel besteden! Het maakt ons niet uit aan wat je het uitgeeft, 

zolang je gezellig langs komt. Tot straks? #onscadeautjebrunssum 

Suggestie 3: 

Zien we jou straks verschijnen om je Brunssumse Cadeaukaart te besteden aan een XXX of een XXX? 

Wij zijn namelijk inleverpunt en staan klaar voor om jou te ontvangen, tot straks! 

#onscadeautjebrunssum  

Suggestie 4: 

Ook op ons heerlijke terras kun je betalen met OnsCadeautjeBrunssum! Dé Brunssumse cadeaukaart 

die bij alle Brunssumers onlangs op de deurmat viel. Vrij te besteden bij alle aangesloten winkels, 
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horeca- en vrijetijdsgelegenheden. Kom je straks lekker lunchen of een pilsje drinken? 

#onscadeautjebrunssum 

De te kopen kaart: OnsCadeautjeBrunssum, gebruik deze vanaf 25 juni 

Suggestie 1: 

Doe jij iets écht Brunssums cadeau? Koop dan een OnsBrunssum Cadeaukaart bij een van de 

verkooppunten en steun lokale ondernemers. Je kunt hem ook hier inleveren! Zien we je snel? Lees 

hier hoe het werkt: www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart #onscadeautjebrunssum 

Suggestie 2: 

Zeg hallo tegen OnsCadeautjeBrunssum! Vanaf nu te verkrijgen in Brunssum. Wij verwelkomen je 

graag, want ook hier kun je met deze cadeaukaart terecht! Nieuwsgierig? Kijk op 

www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart voor alle ins and outs. #onscadeautjebrunssum 

Suggestie 3: 

Steun jij de Brunssumse ondernemers ook? Doe jouw geliefde vriend of familielid dan 

OnsCadeautjeBrunssum cadeau. Deze cadeaukaart is vanaf nu verkrijgbaar én in te leveren op héél 

veel plekken in Brunssum. Ook bij ons! Alle informatie lees je hier: 

www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart #onscadeautjebrunssum 

Suggestie 4: 

Nieuw initiatief in Brunssum! De OnsBrunssum cadeaukaart! Ook bij ons lever je deze cadeaukaart in, 

voor bijvoorbeeld een XXXXX of een XXXX. Steun jij de lokale ondernemers? Doe jij deze binnenkort 

cadeau voor Vaderdag? Meer informatie op www.onsbrunssum.nl/cadeaukaart  
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