


          
 250    1,95
 500    1,65
 1.000    1,50
 2.500    1,35

59,00

          
 250  1,45 1,80 2,15
 500  1,15 1,50 1,85
 1.000  1,00 1,35 1,70
 2.500  0,85 1,20 1,55

0,30

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

kraftzakje gevuld met ca. 90 gram strooigoed, 

bedrukking d.m.v. full colour sticker op de voorzijde

55 x 35 x 160 mm

bruin

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef 

transparant zakje met strooigoed, bedrukking 

d.m.v. full colour kopkaartje

65 x 45 x 120 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

tegen meerprijs verkrijgbaar met transparant zakje 

met Sinterklaas-print

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Kraftzakje met strooigoed

Zakje met strooigoed

1080S

1040S

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal  50 gram 100 gram 150 gram

Meerprijs zakje met Sinterklaas-print 

Instelkosten

32



          
 100    2,75
 250    2,65
 500    2,60
 1.000    2,55

0,20

59,00

          
 250   1,95
 500   1,65
 1.000   1,50
 2.500   1,35

59,00

 Aantal full colour

Meerprijs zakje met Sinterklaas-print 

Instelkosten

transparante puntzak gevuld met ca. 175 gram 

Sinterklaas-schuimpjes, bedrukking d.m.v. full colour 

sticker in eigen vorm aan de voorzijde

180 x 370 mm

transparant

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef 

tegen meerprijs verkrijgbaar met transparante 

puntzak met Sinterklaas-print 

transparant zakje met ca. 50 gram chocolade munten, 

bedrukking d.m.v. full colour kopkaartje

65 x 45 x 120 mm

transparant

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

 

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Puntzak met Sinterklaas schuimpjes

Zakje met chocolademunten

1085

1062

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

32



          
 50   5,95 6,85
 100   5,85 6,75
 250   5,75 6,65
 500   5,70 6,60

59,00

          
 100   3,50 4,10
 250   3,10 3,70
 500   2,90 3,50
 1.000   2,85 3,45

59,00

 Aantal   wit deksel zilveren deksel

Instelkosten

medium glazen pot met strooigoed, bedrukking d.m.v. 

full colour sticker in eigen vorm aan beide zijden

130 x 125 x 90 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

kleine glazen pot met strooigoed, bedrukking d.m.v. 

full colour sticker in eigen vorm aan beide zijden

100 x 73 x 100 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Medium glazen pot 0,9 liter met strooigoed

Kleine glazen pot 0,4 liter met strooigoed

1799S

1795A

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal   wit deksel zilveren deksel

Instelkosten

54



          
 100    6,75
 250    6,20
 500    5,95
 1.000    5,85
     

59,00

 50   9,55 10,45
 100   9,45 10,35
 250   9,35 10,25
 500   9,30 10,20

59,00

 Aantal full colour

 

Instelkosten

 Aantal   wit deksel zilveren deksel

Instelkosten

glazen pot met strooigoed, bedrukking d.m.v. 

full colour digitaal druk op het deksel

Ø 110 x 115 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef 

medium glazen pot met chocolade pepernoten, 

bedrukking d.m.v. full colour sticker in eigen vorm 

aan beide zijden

130 x 125 x 90 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Glazen pot 0,9 liter met strooigoed

Medium glazen pot 0,9 liter chocolade pepernoten

1810S

1799CH

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

54



 50 8,80
 100    8,45
 250    8,25
 500    8,05

59,00

          
 50    7,45
 100    7,10
 250    6,90
 500    6,70

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

nostalgische glazen pot met Sinterklaas schuimpjes, 

bedrukking d.m.v. full colour sticker i n eigen vorm 

op de voorzijde

225 x 90 x 125 mm

transparant

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

nostalgische glazen pot met strooigoed, bedrukking 

d.m.v. full colour sticker in eigen vorm op de voorzijde

225 x 90 x 125 mm

transparant 

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Nostalgische pot met Sinterklaas schuimpjes

Nostalgische pot met strooigoed

1815S

1815

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

76



          
 250    1,25
 500    0,85
 1.000    0,65
 2.500    0,55

59,00

          
 250    0,40
 500    0,35
 1.000    0,30
 2.500    0,25

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

melkchocolade munt Ø 38 mm in all-over full colour 

bedrukt doosje

47 x 47 x 6 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Doosje chocolade munt 2141

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

kleine melkchocolade munt, bedrukking d.m.v. 

full colour sticker

Ø 38 x 4 mm

goud

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Kleine chocolade munt 2150

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

76



          
 100    2,10
 250    1,95
 500    1,85
 1.000    1,80

59,00

          
 100    4,95
 250    4,25
 500    4,10
 1.000    3,95

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

jute zakje met ca. 50 gram chocolade munten, 

bedrukking d.m.v. full colour kaartje

80 x 120 mm

bruin

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Jute zakje chocolade munten 2351

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

jute zak met zakje Bolletje kruidnoten, chocolade 

schoenletter en netje chocolade munten, bedrukking 

d.m.v. full colour kaartje

150 x 30 x 250 mm

bruin

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Jute zak Sinterklaasmix 2352

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

98



          
 100    4,00
 250    3,90
 500    3,65
 1.000    3,55

59,00

          
 144    2,55
 264    2,30
 504    1,95
 1.008    1,70

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

jute zak met ca. 250 gram strooigoed, bedrukking 

d.m.v. full colour kaartje

150 x 30 x 250 mm

bruin

4 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Jute zak strooigoed 2350

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

chocoladereep ca. 75 gram, bedrukking d.m.v. 

full colour all-over bedrukte wikkel

155 x 47 x 11 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef 

leverbaar in melk of pure chocolade

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Chocoladereep in wikkel 2075

98



          
 100  6,25
 250   6,15
 500   5,95
 1.000   5,70

59,00

          
 50  10,45
 100   10,35
 250   10,25
 500   10,15

59,00

 Aantal  full colour

Instelkosten

transparant doosje met 12 speculaas Happy Truffels, 

bedrukking d.m.v. full colour wikkel

135 x 101 x 29 mm

transparant

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

transparant doosje met 6 speculaas Happy Truffels, 

bedrukking d.m.v. full colour wikkel

230 x 33 x 29 mm

transparant

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

12 Happy Truffel speculaas

6 Happy Truffel speculaas

2362

2361

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal full colour

Instelkosten

1110



          
 50    10,35
 100    10,15
 250    9,95
 500    9,75

59,00

          
 50  5,80
 100   5,70
 250   5,60
 500   5,50

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

 Aantal   full colour

Instelkosten

Happy Truffel chocoladeletter ‘S’ ca. 250 gram, 

bedrukking d.m.v. full colour sleeve

210 x 153 x 29 mm

rood

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Happy Truffel chocoladeletter ‘S’ ca. 115 gram, 

bedrukking d.m.v. full colour sleeve 

135 x 101 x 29 mm

transparant

9 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Happy Truffel chocoladeletter groot

Happy Truffel chocoladeletter klein

2364

2363

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

1110



          
 50    3,25
 100    3,20
 250    3,15
 500    3,10

59,00

          
 132   4,00
 252  3,75
 504   3,55
 1.008  3,45

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

wit blik met Delftsblauw motief met ca. 160 gram 

strooigoed, bedrukking d.m.v. full colour bedrukte 

deksel

Ø 100 x 80 mm

wit

4  maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

brievenbusdoosje (A6) met zakje Bolletje kruidnoten 

en chocolade schoenletter, bedrukking d.m.v. full 

colour bedrukte kaart in de doos

195 x 120 x 30 mm

bruin

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef   

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Delftsblauw blik met strooigoed

Sinterklaas brievenbusdoosje

5561S

2355S

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal  full colour

 

Instelkosten

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

1312



          
 100    2,85
 250    2,70
 500    2,65
 1.000    2,50

59,00

          
 250  1,80
 500   1,40
 1.000   1,20
 2.500   1,05

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

 Aantal   full colour

Instelkosten

melk chocoladeletter ‘S’ ca. 75 gram, bedrukking 

d.m.v. full colour sticker in eigen vorm op de voorzijde

109 x 142 x 21 mm

transparant

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

melk chocoladeletter van ca. 40 gram, bedrukking 

d.m.v. full colour kopkaartje

175 x 75 x 15 mm

transparant

6 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

wordt geleverd in een mix van de letter “S” en “P”

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Sinterklaasletter 75 gram

Schoenletter 40 gram

2366

2370

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

1312



          
 108   5,35 5,55
 252   4,65 4,85
 504   4,40 4,60
 1.008   4,30 4,50

59,00

          
 100    5,55
 250    5,05
 500    4,95
 1.000    4,70

59,00

chocoladeletter ‘S’ ca. 150 gram in melk, puur of

witte chocolade, bedrukking d.m.v. full colour 

sticker in eigen vorm op de voorzijde

170 x 130 x 27 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

alfabetletter, ca. 135 gram melkchocolade, 

bedrukking d.m.v. full colour sticker in eigen vorm 

op de voorzijde

170 x 130 x 27 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

elke letter verkrijgbaar, A t/m Z 

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Sinterklaasletter 150 gram

Alfabetletter 135 gram

2368

2367

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal   onbedrukt sticker

Instelkosten

 Aantal sticker

Instelkosten

1514



          
 96   5,85 5,95
 256   5,40 5,50
 512   5,30 5,40
 1.008   5,05 5,15

59,00

          
 100  7,60
 250   7,35
 500   7,25
 1.000   7,15

59,00

 Aantal   onbedrukt sticker

Instelkosten

 Aantal   full colour

Instelkosten

alfabetletter ca. 200 gram in melk, puur of witte 

chocolade, bedrukking d.m.v. full colour sticker in 

eigen vorm op de voorzijde

197 x 140 x 27 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

in elke letter verkrijgbaar, A t/m Z

chocoladeletter ‘S’ ca. 200 gram in melk, puur

of witte chocolade, bedrukking op de letter

d.m.v. chocoladeplaatje met eigen logo

170 x 130 x 27 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Alfabetletter 200 gram

Sinterklaasletter 200 gram met logo plaatje

2371

2369

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

1514



          
 420    12,50
 840    12,25
 1.260    12,10
 2.520   11,95

59,00

          
 50   7,25 7,30
 100   7,15 7,20
 250   7,05 7,10
 500   7,00 7,05

59,00

 Aantal full colour

Instelkosten

Sinterklaasletter in 3D, ca. 190 gram in melk of pure 

chocolade, bedrukking d.m.v. een full colour sticker 

in eigen vorm op de voorzijde

212 x 144 x 65 mm

rood

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

verkrijgbaar in de letter ‘S’ of ‘P’

Sinterklaasletter ‘puzzel’ ca. 225 gram gemaakt van 

melk, puur en witte chocolade, bedrukking d.m.v. 

een full colour sticker in eigen vorm op de voorzijde

190 x 142 x 37 mm

wit

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef  

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

3D Sinterklaasletter

Sinterklaasletter “puzzel”

2381

2380

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

 Aantal   onbedrukt full colour

Instelkosten

1716



          
 104   11,35
 248  10,20
 504   9,85
 1.000  9,55

1,15

59,00

 Aantal  full colour

Meerprijs logoplaatje op de chocolade Sinterklaas 

Instelkosten

holle melkchocolade Sinterklaas ca. 300 gram, 

bedrukking d.m.v. full colour kaartje

250 x 100 x 60 mm 

transparant

12 maanden

ca. 2 weken na goedkeuring proef 

tegen meerprijs ook verkrijgbaar met chocolade-

plaatje met eigen logo op de chocoladepop

Omschrijving :

Afmeting :

Kleur :

Houdbaarheid :

Levertijd :

Opmerking :

Grote Sinterklaas chocoladepop 2365

Prijzen per stuk in € inclusief bedrukking

Omdat alle artikelen in deze catalogus pas worden geproduceerd op het moment van bestelling, hebben wij helaas geen fysieke samples.
Wel hebben we van elk artikel een hoge resolutie afbeelding beschikbaar. Indien een artikel niet meer voorradig is, bieden wij een alternatief artikel van dezelfde orderwaarde.
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