
 

1. ....wenst u een voorspoedig 2020 
Wij nodigen u uit om gezellig met  
ons een glaasje te komen drinken op  
... januari, vanaf ... uur. 
 
2. Directie en medewerkers van ...  
wensen u een gelukkig kerstfeest  
en een voorspoedig 2020 
 
3. ... wenst u prettige kerstdagen en  
een gelukkig nieuwjaar. 
 
4. Wij wensen u een bijzonder goed en 
succesvol 2020! 
 
5. Prettige feestdagen en een  
voorspoedig 2020. 
 
6. Wij wensen u gezellige kerstdagen toe en 
hopen dat het u in 2020 goed zal gaan. 
 
7. Aan het einde van het jaar danken  
wij u voor het vertrouwen en de  
aangename samenwerking.  
Wij wensen u prettige kerstdagen en  
een gelukkig nieuwjaar. 
 
8. Wij wensen alle vrienden en relaties 
prettige kerstdagen en een  
voorspoedig nieuwjaar.  
 
9. ... wishes you a Merry Christmas  
and a Prosperous New Year. 
 
10. Wij wensen u prettige kerstdagen  
en een succesvol en gezond 2020 toe  
en spreken de wens uit dat onze  
goede relatie zich het komende jaar  
zal voortzetten.  
 
We wish you a merry Christmas  
and a succesful and healthy 2020 
and we look forward to continuing  
our fruitful business relationship  
for the year to come. 
 
11. Aan het einde van het jaar  
danken wij u voor het in ons  
gestelde vertrouwen.  
Wij wensen u prettige kerstdagen  
en een voorspoedig 2020 
 
12. De beste wensen voor het kerstfeest  
en veel geluk in het nieuwe jaar. 
 
13. Wij danken u voor het vertrouwen  
en de aangename samenwerking.  
Wij wensen u prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. 
 
14.  Prettige kerstdagen en een  
gelukkig nieuwjaar.  
 
Joyeux Noël et Bonne Année.  
Frohe Weihnachten und ein  
glückliches neues Jahr.  
 
Merry Christmas and a  
Happy New Year  
 
God Jul Och Gott Nytt År 
 
 

15. Prettige kerstdagen en een  
voorspoedig nieuwjaar. Met onze dank  
voor de prettige samenwerking. 
 
16. ... wishes you a Merry Christmas and  
a successful 2020. 
 
17. Directie en medewerkers van ...  
wensen u prettige kerstdagen en een in  
alle opzichten voorspoedig 2020. 
 
18. Met onze dank voor de prettige  
relatie gedurende het afgelopen jaar 
wensen wij u prettige kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar. 
 
19. Wij wensen een ieder prettige  
kerstdagen toe en een gelukkig 2020. 
 
20. Wij wensen u prettige kerstdagen en  
een succesvol en gezond 2020 toe.  
Wij spreken de wens uit dat onze goede 
relatie zich in het komende jaar zal 
voortzetten. 
 
21. ... wenst u prettige feestdagen en een 
goede start in het nieuwe jaar. 
 
22. ...Toost met u op een goed nieuwjaar.  
 
23. Onze beste wensen voor een prettig 
kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.  
 
Best wishes for a Merry Christmas  
and a happy New Year.  
 
Meilleurs voeux de bonheur et de  
prospérité pour l’An neuf.  
 
Wir wünschen Ihnen  
angenehme Feiertage und ein  
glückliches neues Jahr. 
 
24. Gelukkig nieuwjaar  
Happy New Year  
Bonne et heureuse année  
Frohes neues Jahr  
Srecna Nova godina  
Feliz Ano Novo  
Godt nyttår  
Gott nytt år  
Buon anno  
La multi ani  
Boldog új évet  
Feliz año Nuevo  
Hyvää uutta vuotta  
Yeni yiliniz kutlu olsun 
 
25. Nieuw! Verfrissend! Energiek!  
Dat zijn onze gedachten voor een nieuw 
jaar. Wij blijven met u meedenken.  
Prettige feestdagen. 
 
26. Prettige kerstdagen en persoonlijk en 
zakelijk alle goeds voor het nieuwe jaar 
gewenst. 
 
27. Onze wens voor u voor het volgende 
jaar: Een heel positief en gezond 2020. 
 
 

28. Prettige kerstdagen en de beste wensen  
voor het nieuwe jaar met dank voor de  
goede samenwerking in het afgelopen jaar. 
 
29. Fijn kerstfeest en een goede 
jaarwisseling.  
Wij hopen ook in het komend jaar prettig 
zaken met u te mogen doen. 
 
30. Wij wensen u graag prettige kerstdagen 
en een vindingrijk en succesvol 2020! 
 
31. Veel geluk, een goede gezondheid  
en een succesvol jaar gewenst. 
 
32. De beste wensen voor een gelukkig en  
succesvol nieuwjaar met onze oprechte 
dank voor het getoonde vertrouwen. 
 
33. Met dank voor de samenwerking  
in het afgelopen jaar, wensen wij u een 
prettig kerstfeest en een voorspoedig 
nieuwjaar. 
 
34. Ons doel voor 2020  er samen met u 
een fantastisch jaar van maken. 
 
35. Prettige kerstdagen en een gelukkig 
2020. Ook in het nieuwe jaar staan wij 
weer voor u klaar. 
 
36. Wij wensen u en uw medewerkers  
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig en  
succesvol nieuwjaar. 
 
37. Wij hopen op een zelfde vruchtbare  
samenwerking in het nieuwe jaar.  
Een prettig kerstfeest en een voorspoedig 
2020. 
 
38. Ook het komend jaar staan wij  
weer voor u klaar.  
Een gelukkig kerstfeest en een succesvol 
nieuwjaar. 
 
39. Wij wensen u een prettig kerstfeest en 
een buitengewoon geslaagd 2020. 
 
40. Prettige kerstdagen en de beste wensen 
voor een gezond en zakelijk geslaagd 
nieuwjaar. 
 
41. Wij hebben het afgelopen jaar met 
plezier met u samengewerkt, we hopen in 
2020 op een goede voortzetting.  
Prettige kerstdagen en een goede 
jaarwisseling. 
 
42. De tijd gaat snel.  
Er is weer een jaar voorbij.  
Een jaar waarin wij met genoegen met uw 
bedrijf hebben samengewerkt.  
Wij wensen u en uw medewerkers prettige  
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 


