
  
 
 
 

P E R S B E R I C H T 
 

Consumenten stemmen massaal op hun favoriet 
 

Bol.com cadeaukaart  
Giftcard van het Jaar 2021/2022 

 
HILVERSUM, 26 januari 2022 - De bol.com cadeaukaart is door de Nederlandse consument 
uitgeroepen tot Giftcard van het Jaar 2021/2022. Dit is online bekendgemaakt. Bol.com cadeaukaart 
werd in de verkiezing gevolgd door VVV Cadeaukaart en Weekendjeweg Cadeau Card. Bol.com 
cadeaukaart won niet alleen de overall award, maar werd ook uitgeroepen tot favoriet in de 
categorie Winkelen. Nieuw dit jaar is de uitreiking van de Innovatie Award. Deze werd gewonnen 
door Yesty met haar B2B keuzekaart concept. 
 
De Giftcard van het Jaar verkiezing is een initiatief van Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland. 
In de periode van 19 oktober tot en met 17 november 2021 werden 56.889 stemmen uitgebracht via 
www.giftcardvanhetjaar.nl en een onafhankelijk consumentenpanel. Consumenten stemden niet 
alleen op hun overall favoriete cadeaukaart, maar ook op hun favorieten in veertien verschillende, 
populaire categorieën. Dit jaar werd voor het eerst een consumentenpanel ingezet voor het bepalen 
van de uitslag. Hiermee wordt onafhankelijkheid nog beter geborgd.  
 
De winnaars van de verschillende categorieën zijn:  
Winkelen:      Fashion: 
bol.com cadeaukaart (bol.com)    fashioncheque (fashioncheque) 
 

Beauty & Wellness:      Kids: 
BeautyCadeau (Blackhawk)    bol.com Speelgoed Cadeaukaart (bol.com) 
 

Lezen, Kijken en Luisteren:    Belevenissen:     
Boekenbon  (Nederlandse Boekenbon)   Gift for You (Wonderbox)   

 

Drogisterij & Parfumerie:     Sport & Actief: 
Kruidvat Cadeaukaart (A.S. Watson)   ANWB Cadeaukaart (ANWB) 
 

Dagje, Avondje Uit:      Supermarkten en Gemakswinkels: 
VVV Lekkerweg (VVV Cards)    Albert Heijn Cadeaukaart (Albert Heijn) 
 

Eten & Drinken:      Huis & Tuin & Doe het zelf: 
Diner Cadeau (Cadeau Concepten)   Huis en Tuin Cadeau (Wonderbox) 
 

Multi Keuzecadeaukaart:    Overnachten & Reizen: 
VVV Cadeaukaart (VVV Cards)    Weekendjeweg Cadeau Card (Bookit) 
 
Innovatie Award 
De vakjury bestaande uit vijf personen van binnen en buiten de branche hebben het B2B keuzekaart 
concept van Yesty beloond met de Innovatie Award. Een concept waarmee het Yesty is gelukt om 
personalisatie te mengen met ontzorging voor de zakelijke klant. 
 
In de vakjury zitten Valerie Vallenduuk (Directeur Innovate Today), Derk Tiggeloven (Head of Sales 
VVV Nederland), Marielle Wiegmans, (Corporate Finance Avisor), Tim Zuidgeest (Neuro Marketeer) 
en Toon van Dooijeweerd (Directeur Yourgift Cards).  
 
 



Winnaar 
Vanwege de coronabeperkingen zijn de winnaars online bekendgemaakt en in het zonnetje gezet.  
Voor de daadwerkelijke uitreiking van de awards wordt met de winnaars een afspraak gemaakt om 
ze - coronaproof - te overhandigen.  
Bol.com neemt het stokje over van Primera, die vorig jaar met Primera Keuzecadeaukaart werd 
uitgeroepen tot overall winnaar Giftcard van het Jaar 2020.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meer informatie, niet voor publicatie  
BVCNL – René de Wit, Relationship Manager, rdewit@bvcnl.nl, 06-24517645    
 
Disclaimer: De Giftcard van het Jaar verkiezing is een onafhankelijke consumentenverkiezing waarin 
Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland enkel een faciliterende rol heeft.  
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