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Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

178 x 120 x 30 mm

geel, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte A6 kaart in het doosje

14 creamy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren in een “vogelnestje”

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

het Paasdoosje is all-over bedrukt in een standaard Paas-ontwerp en wordt gesloten met een neutrale sluitsticker

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Geel Paasdoosje Paaseitjes              2261

    full colour
 Aantal   A6 kaart
   

Instelkosten

32

 50    3,40
 100    3,20
 250    3,10
 500    3,00

59,00



195 x 120 x 30 mm

bruin, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte A6 kaart in het doosje

ca. 260 gram vrolijke chocolade Paasmix

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

het doosje wordt gesloten met een standaard Paassticker

Paasdoosje vrolijke chocolademix  2263

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

     full colour
 Aantal    A6 kaart

Instelkosten

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

32

 50    4,45
 100    4,40
 250    4,35
 500    4,30

59,00



195 x 120 x 30 mm

bruin, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte A6 kaart in het doosje

14 creamy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren in een “vogelnestje”

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

het doosje wordt gesloten met een standaard Paassticker

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Klein Paasdoosje Paaseitjes               2260

    full colour
 Aantal    A6 kaart 
  

Instelkosten

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

54

 50    2,75
 100    2,55
 250    2,45
 500    2,35

59,00



Paasdoosje chocolade feest              2267

195 x 120 x 30 mm

bruin, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte A6 kaart in het doosje

1 chocoladereep met standaard Paasdesign en 20 creamy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

het doosje wordt gesloten met een standaard Paassticker

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking
     full colour
 Aantal    A6 kaart
   

Instelkosten

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

54

 50   4,45
 100    4,40
 250    4,35
 500    4,30

59,00



Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking
     full colour
 Aantal    A5 kaart
   

Instelkosten

Groot Paasdoosje Paaseitjes               2262

220 x 115 x 28 mm

bruin, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte A5 kaart in het doosje

20 creamy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren in een “vogelnestje”

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

het doosje wordt gesloten met een standaard Paassticker

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

76

 50   3,25
 100    3,15
 250    3,05
 500    2,95

59,00



Brievenbus Paasei
152 x 127 x 20 mm

wit, bedrukking d.m.v. all-over bedrukte full colour sleeve om het standaard doosje

1 chocoladetablet, ca. 85 gram

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

verkrijgbaar in 3 varianten; melk crispies, wit disco lentilles en melk black cookie fudge

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  full colour

Instelkosten

2288

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

76

 100  6,70
 250    4,75
 500    4,10
 1.000    3,75

59,00



Afmeting :

Bedrukking :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Happy Truffel Paaseieren 12 stuks
135 x 100 x 28 mm

wit, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte sleeve

12 chocolade truffels (ca. 170 gram) in de smaken vanille, caramel zeezout en toffee

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

verzendverpakking op aanvraag

2294

Afmeting :

Bedrukking :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Happy Truffel Paaskuiken 2290
208 x 153 x 30 mm

geel, bedrukking d.m.v. all-over full colour bedrukte sleeve

1 melkchocolade tablet, ca. 180 gram

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

verzendverpakking op aanvraag

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

98

 50   9,40
 100    9,35
 250    9,30
 500    9,25

59,00

 100    10,45
 250    10,40
 500   10,35
 1.000    10,30

59,00



Afmeting :

Bedrukking :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Happy Truffel chocolade reepjes
198 x 142 x 27 mm

transparant, bedrukking d.m.v. een full colour sleeve

Happy Truffel chocoladereepjes ca. 200 gram in een 

standaard Happy Truffel bedrukt cadeaudoosje

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

2295

55 x 30 x 170 mm

transparant, bedrukking d.m.v. een full colour ronde sticker

Happy Truffel Paaseitjes, ca. 50 gram of ca. 85 gram

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

in verschillende kleuren combinaties samen te stellen, vraag ons naar de mogelijkheden

Afmeting :

Bedrukking :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Happy Truffel Paaseitjes in zakje 2296  

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking
     
 Aantal    full colour
   

Instelkosten

     
 Aantal  50 gram  85 gram
  

Instelkosten

98

 50    13,15
 100   13,00
 250   12,85
 500   12,75

59,00

 250   2,10 3,35
 500   2,05 3,30
 1.000   2,00 3,25
 2.500   1,95 3,20

59,00



90 x 270 mm

transparante folie, bedrukking d.m.v. een full colour kaartje

1 holle melkchocolade Paashaas, ca. 200 gram

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Holle chocolade Paashaas

 Aantal  full colour

Instelkosten

2286

1110

 100    8,30
 250    7,30
 500    6,95
 1.000    6,80

59,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Kleine glazen pot Paasmix
100 x 73 x 100 mm

transparant, bedrukking d.m.v. full colour sticker in eigen vorm aan beide zijden

ca. 235 gram vrolijke chocolade Paasmix

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

1795

130 x 125 x 90 mm

transparant, bedrukking d.m.v. full colour sticker in eigen vorm aan beide zijden

ca. 535 gram vrolijke chocolade Paasmix

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Medium glazen pot Paasmix 1799  

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking
     
 Aantal  wit deksel  zilveren deksel
   

Instelkosten

     
 Aantal  wit deksel  zilveren deksel
  

Instelkosten

1110

 100   4,70 5,25
 250   4,50 5,05
 500   4,30 4,85
 1.000   4,20 4,75

59,00

 50   8,75 9,60
 100   8,45 9,30
 250   8,25 9,10
 500   8,15 9,00

59,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Chocolade puzzel in doosje
220 x 165 x 18 mm

bruin, bedrukking in 1-4 kleuren op de chocolade

1 melkchocolade tablet, ca. 175 gram, bestaande uit 18 losse puzzelstukjes 

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

mogelijke drukkleuren: geel, goudgeel, oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart, 

kleurenkaart op aanvraag

2275

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Chocolade Paasei in doosje 2273
196 x 140 x 22 mm

wit, bedrukking in 1 - 4 kleuren op de chocolade

1 melkchocolade Paasei, ca. 150 gram

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

mogelijke drukkleuren: geel, goudgeel, oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart, 

kleurenkaart op aanvraag

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

     
   Aantal         1 kleur      2 kleuren   3 kleuren 4 kleuren
         

Instelkosten

     
  Aantal         1 kleur      2 kleuren   3 kleuren 4 kleuren
   

Instelkosten

1312

        260              6,75                7,10              7,45 7,80
        500              6,15                6,35              6,55 6,70
     1.000              5,50               5,60              5,70 5,80
    2.500              5,30                5,30      5,35              5,40

105,00

        252              4,10                4,50             4,90 5,25
        510              3,50                3,70             3,85 4,05
     1.020              2,95               3,05             3,15 3,20
    2.520              2,80               2,80             2,85 2,90

105,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Chocolade spelletje
ø 90 x 19 mm

transparant, bedrukking in 1-4 kleuren op de chocolade

1 melkchocolade tablet, ca. 58 gram

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

mogelijke drukkleuren: geel, goudgeel, oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart, kleurenkaart op aanvraag

2274

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Blik met Paaschocolade 1915P  

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

135 x 108 x 58 mm

zilver, bedrukking op het deksel

ca. 175 gram Paaschocolade in doosje

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking
     
   Aantal        1 kleur      2 kleuren   3 kleuren 4 kleuren
   

Instelkosten

1312

 100    8,30
 250    7,85
 500   7,60
 1.000    7,30

59,00

        300              3,95                4,25             4,55 4,85
        510              3,50               3,70             3,85 4,05
     1.020              3,05               3,15             3,25 3,35
    2.520              2,80               2,85             2,90 2,95

105,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Chocolade Paaslolly in flowpack
175 x 80 mm

transparante flowpack, bedrukking d.m.v. een ingesloten full colour kaart 

dubbelzijdig bedrukt

1 melkchocolade lolly, ca. 45 gram 

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

2283

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Chocolade Paasreep in flowpack 2282
175 x 70 mm

transparante flowpack, bedrukking d.m.v. een ingesloten full colour kaart 

dubbelzijdig bedrukt

1 melkchocolade tablet, ca. 100 gram

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

1514

 500    3,50
 1.000    3,30
 2.500    3,05
 5.000    2,70

59,00

 500    2,70
 1.000    2,50
 2.500   2,05
 5.000    1,70

59,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Chocolade Paasei in flowpack
150 x 95 mm

transparante flowpack, bedrukking d.m.v. een ingesloten full colour kaart 

dubbelzijdig bedrukt

1 melkchocolade tablet, ca. 95 gram 

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

2281

50 x 50 x 50 mm

transparant, bedrukking d.m.v. full colour sticker

4 Paashaasjes in goudfolie en 3 creamy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Transparante kubus Pasen 1750P  

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  full colour

Instelkosten

1514

 250    1,50
 500    1,45
 1.000    1,40
 2.500    1,35

59,00

 100    4,60
 250    3,30
 500    3,20
 1.000    2,85

59,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Lindor eieren in doosje
80 x 77 x 45 mm

transparant, bedrukking d.m.v. full colour bedrukte wikkel

4 Lindor Paaseitjes in assorti smaken

3 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

7364

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Mini Paashaasje 7361
30 x 80 x 30 mm

all-over bedrukt aluminiumfolie

hol chocolade Paasfiguur, ca. 28 gram

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  1-4 kleuren

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

1716

 1.008    1,61
 1.920    1,28
 3.072    1,20
 4.608    1,15

105,00

 1.000   4,35
 2.000    4,05
 3.000   3,97
 5.000    3,80

105,00



Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Zakje Paassnoep
85 x 60 mm

folie in wit of transparant, all-over bedrukt

ca. 10 gram Paassnoepjes

12 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

7025

45 x 30 mm

aluminiumfolie in wit, all-over bedrukt

1 hol chocolade Paasei, ca. 10 gram

6 maanden

ca. 3 weken na goedkeuring proef

standaard geleverd met witte folie. Ook verkrijgbaar met zilverkleurige folie en goudkleurige folie 

(witte onderdruk nodig als extra kleur)

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Hol Paasei met bedrukte wikkel 7380  

 Aantal  1-4 kleuren

Instelkosten per kleur

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  1-4 kleuren

Meerprijs composteerbare folie

Instelkosten per kleur (extra drukkleur bij transparant)

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

1716

 3.000    0,43
 5.100    0,36
 10.200    0,33 
 20.100    0,32

0,02
105,00

 5.000    0,45
 10.000    0,41
 20.000    0,40
 50.000    0,37

105,00



Afmeting :

Kleur  :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Doosje chocolade Paaseitjes
94 x 65 x 45 mm

lichtgrijs, bedrukking d.m.v. full colour bedrukte wikkel

6 crispy chocolade Paaseitjes in assorti kleuren

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

2090

Afmeting :

Kleur :

Inhoud :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Blokzakje Paaseitjes 1061
65 x 45 x 140 mm

transparant, bedrkking d.m.v. full colour kopkaartje

5 crispy chocolade Paaseitjes

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

 Aantal  full colour

Instelkosten

Prijzen per stuk in €  incl. bedrukking

1918

 250    1,98
 500    1,66
 1.000    1,50
 2.500    1,39

59,00

 250    2,00
 500    1,70
 1.000   1,60
 2.500    1,50

59,00



De (niet zo) kleine lettertjes; 

* Indien een artikel niet meer leverbaar is, behouden wij het recht voor om gelijkwaardige vervangende artikelen te gebruiken als vulling. 
   In geval van grotere afwijkingen is er uiteraard vooraf overleg.

* Wij kunnen de verzending per stuk verzorgen binnen Nederland, Duitsland en België. 

* Artikelen die per stuk verzonden moeten worden, dienen door ons tenminste 2 weken van tevoren te worden aangemeld bij PostNL. 

* Uiterlijke besteldatum voor artikelen die per stuk verstuurd moeten worden is 24 maart 2022. 
   Deze uiterlijke besteldatum geldt voor de catalogusaantallen. 

* Bij verzending met -en zonder track & trace zijn wij niet verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen of de duur hiervan.  

* Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebreken/niet nagekomen toezeggingen van PostNL. Wij bemiddelen slechts in deze.

* Omdat alle artikelen in deze catalogus pas worden geproduceerd op het moment van bestelling, hebben we helaas geen fysieke samples. Wel kunnen wij    
   een A5-doosje en A6-doosje toesturen met daarin een aantal chocolade paaseitjes en assorti chocolade paasfiguurtjes. Verder hebben wij van elk artikel een 
   hoge resolutie afbeelding beschikbaar.

Voor vragen en overige voorwaarden, raadpleeg het verkoopteam. 

1918




