
Verzenddoosje Pasen A6 nr. 1 Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: brievenbusdoosje met klep voorzien van een gezellige Paas bedrukking.  Het doosje is gevuld met:
2 Paashaasjes, 12 Paaseitjes en 5 Paasfiguurtjes.
Op de producten ligt een kaart met een bedrukking naar eigen wens. 

Formaat: 180 x 120 x 25 mm
Gewicht: 220 gr. per compleet doosje.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per doosje, met een full colour kaartje bij een afname in één keer van:

Uitgebreide vulling
         25 stuks € 6,80
         50 stuks € 5,85
       100 stuks € 5,60
       250 stuks € 5,30
       500 stuks € 5,05

Instelkosten € 30,00

Verzenddoosje Pasen A6 nr. 2 Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: brievenbusdoosje met klep voorzien van een gezellige Paas bedrukking.  Het doosje is gevuld met een nestje van 15 Paaseitjes.
Op de producten ligt een kaart met een bedrukking naar eigen wens. 

Formaat: 180 x 120 x 25 mm
Gewicht: 150 gr. per compleet doosje.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per doosje, met een full colour kaartje bij een afname in één keer van:

         25 stuks € 4,64
         50 stuks € 3,85
       100 stuks € 3,60
       250 stuks € 3,40
       500 stuks € 3,10

Instelkosten € 30,00

Verzenddoosje Pasen A6 nr. 3 Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: brievenbusdoosje met klep voorzien van een gezellige Paas bedrukking.  Het doosje is gevuld met 275 gr. losse Paaseitjes.
Op de producten ligt een kaart met een bedrukking naar eigen wens. 

Formaat: 180 x 120 x 25 mm
Gewicht: 350 gr. per compleet doosje.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per doosje, met een full colour kaartje bij een afname in één keer van:

         25 stuks € 6,45
         50 stuks € 5,55
       100 stuks € 5,30
       250 stuks € 4,99
       500 stuks € 4,75

Instelkosten € 30,00

Paasblik A6 Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: Metalen blik met een geheel eigen bedrukking op de deksel dmv een etiket. Het blik is gevuld met een nestje Paaseitjes (10 eitjes)
of geheel gevuld met Paaseitjes. Op de producten ligt een kaart met een bedrukking naar eigen wens. 

Formaat: 165 x 110 x 23mm.
Gewicht: Met nestje 200 gr. Alleen paaseitjes 360 gr.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per blikje, met een full colour kaartje bij een afname in één keer van:

Nestje 10 Paaseitjes 250 gr. Paaseitjes

         25 stuks € 5,05 € 6,90
         50 stuks € 4,95 € 6,80
       100 stuks € 4,60 € 6,40
       250 stuks € 4,45 € 6,30

Instelkosten € 30,00



Weckpotzak Pasen (large) Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: Transparante zak met een afbeelding van een weckpot. De verpakking is gevuld met Paaseitjes of een Paasmix van 
holle Paaseitjes en Paashaasjes. De verpakking is voorzien van een etiket met een geheel eigen bedrukking.

Inhoud: 300 gram Paaseitjes of 150 gram Paasmix.
Formaat: 245 x 190 mm. Etiket: in overleg. Is afhankelijk van uw logo.
Verpakking: Handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpotzak, bij een afname in één keer van:

Paaseitjes Paasmix

       50 stuks € 4,95 € 6,25
     100 stuks € 4,70 € 5,85
     250 stuks € 4,55 € 5,60
     500 stuks € 4,45 € 5,50

Instelkosten € 35,00

Weckpotzak Pasen (medium) Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: Transparante zak met een afbeelding van een weckpot. De verpakking is gevuld met Paaseitjes of een Paasmix van 
holle Paaseitjes en Paashaasjes. De verpakking is voorzien van een etiket met een geheel eigen bedrukking.

Inhoud: 200 gram Paaseitjes of 75 gram Paasmix.
Formaat: 190 x 145mm.
Verpakking: Handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpotzak, bij een afname in één keer van:

Paaseitjes Paasmix

     100 stuks € 3,30 € 3,35
     250 stuks € 3,20 € 3,20
     500 stuks € 3,10 € 3,05
Instelkosten € 35,00

Geschenkdoosje met 4 Paaspralines UTZ Certified 212010

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 4 Paaspralines.
Het is mogelijk 1 of 2 meerdere witte pralines te bedrukken met uw logo in full colour.  
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een brievenbusverzenddoosje.

geschenkdoosje rood, zwart of wit.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met caramelvulling, wit met cappuccinovulling.
Gewicht: netto gewicht: 60 gram. 
Verpakking: Per 48 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per geschenkdoosje met 4 Paaspralines, 

bij een afname in één keer van:

4 Paaspralines 3 Paaspralines + 1 logopraline 2 Paaspralines + 2 logopralines

  240 stuks € 3,30 € 3,35 € 3,39
  480 stuks € 3,15 € 3,20 € 3,24
  960 stuks € 2,95 € 2,99 € 3,03

 Brievenbus verzenddoosje € 1,00    Verzendgewicht is ca. 120 gram.

Instelkosten pralines met logo € 60,00

Geschenkdoosje met 9 Paaspralines UTZ Certified 212010

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 9 Paaspralines.
Het is mogelijk 3 witte pralines te bedrukken met uw logo in full colour. 
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een  brievenbusverzenddoosje.

geschenkdoosje rood, zwart, wit, geel of goud.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met caramelvulling, wit met cappuccinovulling.
Gewicht: netto gewicht: 135 gram.  
Verpakking: Per 24 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per geschenkdoosje met 9 Paaspralines, 

bij een afname in één keer van:

9 Paaspralines 6 Paaspralines + 3 logopralines

  120 stuks € 5,90 € 6,00
  240 stuks € 5,60 € 5,68
  480 stuks € 5,25 € 5,34

 Brievenbus verzenddoosje € 1,00    Verzendgewicht is ca. 220 gram.

Instelkosten pralines met logo € 60,00

Weckpotzak Pasen (large) Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: Transparante zak met een afbeelding van een weckpot. De verpakking is gevuld met Paaseitjes of een Paasmix van 
holle Paaseitjes en Paashaasjes. De verpakking is voorzien van een etiket met een geheel eigen bedrukking.

Inhoud: 300 gram Paaseitjes of 150 gram Paasmix.
Formaat: 245 x 190 mm. Etiket: in overleg. Is afhankelijk van uw logo.
Verpakking: Handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpotzak, bij een afname in één keer van:

Paaseitjes Paasmix

       50 stuks € 4,95 € 6,25
     100 stuks € 4,70 € 5,85
     250 stuks € 4,55 € 5,60
     500 stuks € 4,45 € 5,50

Instelkosten € 35,00

Weckpotzak Pasen (medium) Geschikt voor brievenbusverpakking

Product: Transparante zak met een afbeelding van een weckpot. De verpakking is gevuld met Paaseitjes of een Paasmix van 
holle Paaseitjes en Paashaasjes. De verpakking is voorzien van een etiket met een geheel eigen bedrukking.

Inhoud: 200 gram Paaseitjes of 75 gram Paasmix.
Formaat: 190 x 145mm.
Verpakking: Handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpotzak, bij een afname in één keer van:

Paaseitjes Paasmix

     100 stuks € 3,30 € 3,35
     250 stuks € 3,20 € 3,20
     500 stuks € 3,10 € 3,05
Instelkosten € 35,00

Geschenkdoosje met 4 Paaspralines UTZ Certified 212010

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 4 Paaspralines.
Het is mogelijk 1 of 2 meerdere witte pralines te bedrukken met uw logo in full colour.  
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een brievenbusverzenddoosje.

geschenkdoosje rood, zwart of wit.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met caramelvulling, wit met cappuccinovulling.
Gewicht: netto gewicht: 60 gram. 
Verpakking: Per 48 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per geschenkdoosje met 4 Paaspralines, 

bij een afname in één keer van:

4 Paaspralines 3 Paaspralines + 1 logopraline 2 Paaspralines + 2 logopralines

  240 stuks € 3,30 € 3,35 € 3,39
  480 stuks € 3,15 € 3,20 € 3,24
  960 stuks € 2,95 € 2,99 € 3,03

 Brievenbus verzenddoosje € 1,00    Verzendgewicht is ca. 120 gram.

Instelkosten pralines met logo € 60,00

Geschenkdoosje met 9 Paaspralines UTZ Certified 212010

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 9 Paaspralines.
Het is mogelijk 3 witte pralines te bedrukken met uw logo in full colour. 
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een  brievenbusverzenddoosje.

geschenkdoosje rood, zwart, wit, geel of goud.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met caramelvulling, wit met cappuccinovulling.
Gewicht: netto gewicht: 135 gram.  
Verpakking: Per 24 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per geschenkdoosje met 9 Paaspralines, 

bij een afname in één keer van:

9 Paaspralines 6 Paaspralines + 3 logopralines

  120 stuks € 5,90 € 6,00
  240 stuks € 5,60 € 5,68
  480 stuks € 5,25 € 5,34

 Brievenbus verzenddoosje € 1,00    Verzendgewicht is ca. 220 gram.

Instelkosten pralines met logo € 60,00



Geschenkdoosje met 16 Paaspralines UTZ Certified 212010

Product: geschenkdoosje met venster gevuld met 16 Paaspralines.
Het is mogelijk 4 witte pralines te bedrukken met uw logo.  
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een  brievenbusverzenddoosje.

geschenkdoosje rood, zwart, wit, delftsblauw.
Smaak: Puur met hazelnootvulling, melk met caramelvulling, wit met cappuccinovulling.
Gewicht: netto gewicht: 240 gram.  
Verpakking: Per 12 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per geschenkverpakking met 16 Paaspralines, 

bij een afname in één keer van:

16 Paaspralines 12 Paaspralines + 4 logopralines

    72 stuks € 9,80 € 9,92
  144 stuks € 9,30 € 9,42
  288 stuks € 8,71 € 8,83

 Brievenbus verzenddoosje € 1,20    Verzendgewicht is ca. 375 gram.

Instelkosten pralines met logo € 60,00

Chocoladekaart                                             UTZ Certified 212090

Product: plak chocolade rechtstreeks bedrukt met een standaard Paasafbeelding. Het is mogelijk 
de kaart extra te voorzien van een logo of tekst ingeelgoud.  De chocoladekaart wordt verpakt in een 
geschenkdoosje met venster. 
Het geschenkdoosje kan verpakt worden in een brievenbus verzenddoosje.

Vorm: ei-vormig.
Geschenkdoosje rood, wit of goud.
Smaak: puur of melk.
Formaat: 168 x 113 x 5 mm. Netto gewicht is 150 gram per stuk.
Verpakking: per 20 stuks in een doos.
Prijzen: (excl.BTW) per chocoladekaart, bij een afname in één keer van:

Standaard Met logo

60 stuks
120 stuks  200 stuks
200 stuks  400 stuks
600 stuks  800 stuks

Verzenddoosje € 1,00

Clichékosten (éénmalig): 1 kleur € 160,00 (drukkleuren geel, goud, oranje, rood en groen. Geldt alleen bij kaart met logo)

Chocolade puzzel (212)

Product: 18 puzzelstukjes die samen een chocolade kaart vormen. De puzzel kan geheel naar eigen wens 
bedrukt worden. De puzzel is verpakt in een taupe kleurige verpakking met toepasselijke woorden.
De puzzel is ook met een standaard motief verkrijgbaar. De clichékosten vervallen dan.

Smaak: puur, melk of wit.
Formaat: 220x17x22 mm. Netto gewicht is 150 gram per stuk.
Verpakking: per 12 stuks in een doos.
Prijzen: (excl.BTW) per chocolade puzzel, bij een afname in één keer van:

standaard met logo

     60 stuks 200 stuks
   120 stuks  400 stuks
   200 stuks  600 stuks
   400 stuks

Clichékosten (éénmalig): 1 kleur € 160,00 (drukkleuren geel, goud, oranje, rood en groen. Geldt alleen bij de puzzel met logo)



Chocolade wensreep                                     UTZ Certified 212100

Product: Chocoladereep die rechtstreeks bedrukt wordt met een standaard Paasafbeelding.
De chocolade wensreep wordt verpakt in een transparant geschenkdoosje.
Het doosje kan voorzien worden van een gepersonaliseerde sleeve.

Smaak: melk.
Formaat: 168 x 49 x12 mm. Netto gewicht is 75 gram per stuk.
Verpakking: per 35 stuks in een doosje. 4 doosjes in een omdoos.
Prijzen: (excl.BTW) per chocolade wensreep, bij een afname in één keer van:

in flowpack in doosje In doosje met 
gepersonaliseerde sleeve

   140 stuks € 2,55 € 3,85
   280 stuks € 2,35 € 3,45
   560 stuks € 2,30 € 3,20

Instelkosten sleeve: € 50,00

Zakje met kopkaart of inlay

Product: transparant blokbodemzakje gevuld met Paaseitjes. Het zakje kan voorzien worden van een
full colour bedrukte inlay of van een full colour kopkaartje.
Het zakje is verkrijgbaar in 2 formaten.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt)
Formaat: klein zakje: 125 x 55 x 35 mm. ca. 75 gram Paaseitjes (ca. 7-8 stuks)

Groot zakje: 180 x 80 x 40 mm. ca. 150 gram Paaseitjes (ca. 18-20 stuks)
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kopkaartje of inlay, bij een afname

 in één keer van:

Klein zakje (75 gram) Groot zakje (150 gram)

    100 stuks € 1,90     100 stuks € 3,15
    250 stuks € 1,65     250 stuks € 2,80
    500 stuks € 1,45     500 stuks € 2,60
   1000 stuks € 1,35    1000 stuks € 2,45

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Zakje met inlay en Paashaasje

Product: transparant blokbodemzakje gevuld een paashaasje. Het zakje is voorzien van een full colour bedrukte inlay.
Inhoud 1 Paashaasje
Formaat: 125 x 55 x 35 mm.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour inlay, bij een afname  in één keer van:

    100 stuks € 1,75
    250 stuks € 1,55
    500 stuks € 1,30
 1.000 stuks € 1,25

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Kopkaartzakje met Paaschocolademix

Product: transparant blokbodemzakje gevuld met Paaschocolademix. Het zakje is voorzien van een full colour
bedrukte inlay of van een full colour kopkaartje.

Smaak: melk
Formaat: 200 x 80 x 40 mm.
Inhoud: ca. 85 gr. Paaschocolademix 
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kopkaartje of inlay, bij een afname

 in één keer van:

     100 stuks € 3,80
     250 stuks € 3,55
     500 stuks € 3,45
   1000 stuks € 3,30

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Chocolade wensreep                                     UTZ Certified 212100

Product: Chocoladereep die rechtstreeks bedrukt wordt met een standaard Paasafbeelding.
De chocolade wensreep wordt verpakt in een transparant geschenkdoosje.
Het doosje kan voorzien worden van een gepersonaliseerde sleeve.

Smaak: melk.
Formaat: 168 x 49 x12 mm. Netto gewicht is 75 gram per stuk.
Verpakking: per 35 stuks in een doosje. 4 doosjes in een omdoos.
Prijzen: (excl.BTW) per chocolade wensreep, bij een afname in één keer van:

in flowpack in doosje In doosje met 
gepersonaliseerde sleeve

   140 stuks € 2,55 € 3,85
   280 stuks € 2,35 € 3,45
   560 stuks € 2,30 € 3,20

Instelkosten sleeve: € 50,00

Zakje met kopkaart of inlay

Product: transparant blokbodemzakje gevuld met Paaseitjes. Het zakje kan voorzien worden van een
full colour bedrukte inlay of van een full colour kopkaartje.
Het zakje is verkrijgbaar in 2 formaten.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt)
Formaat: klein zakje: 125 x 55 x 35 mm. ca. 75 gram Paaseitjes (ca. 7-8 stuks)

Groot zakje: 180 x 80 x 40 mm. ca. 150 gram Paaseitjes (ca. 18-20 stuks)
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kopkaartje of inlay, bij een afname

 in één keer van:

Klein zakje (75 gram) Groot zakje (150 gram)

    100 stuks € 1,90     100 stuks € 3,15
    250 stuks € 1,65     250 stuks € 2,80
    500 stuks € 1,45     500 stuks € 2,60
   1000 stuks € 1,35    1000 stuks € 2,45

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Zakje met inlay en Paashaasje

Product: transparant blokbodemzakje gevuld een paashaasje. Het zakje is voorzien van een full colour bedrukte inlay.
Inhoud 1 Paashaasje
Formaat: 125 x 55 x 35 mm.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour inlay, bij een afname  in één keer van:

    100 stuks € 1,75
    250 stuks € 1,55
    500 stuks € 1,30
 1.000 stuks € 1,25

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Kopkaartzakje met Paaschocolademix

Product: transparant blokbodemzakje gevuld met Paaschocolademix. Het zakje is voorzien van een full colour
bedrukte inlay of van een full colour kopkaartje.

Smaak: melk
Formaat: 200 x 80 x 40 mm.
Inhoud: ca. 85 gr. Paaschocolademix 
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kopkaartje of inlay, bij een afname

 in één keer van:

     100 stuks € 3,80
     250 stuks € 3,55
     500 stuks € 3,45
   1000 stuks € 3,30

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00



Kopkaartzakje met Paasschuim figuren

Product: transparant blokbodemzakje gevuld met Paasschuim figuren. Het zakje is voorzien van een full colour
bedrukt kopkaartje.

Formaat: 125 x 55 x 35 mm.
Inhoud: ca. 50 gr. Paasschuim figuren
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kopkaartje, bij een afname

in één keer van:

     100 stuks € 1,60
     250 stuks € 1,40
     500 stuks € 1,20
   1000 stuks € 1,10

Instelkosten kopkaartje/ inlay: € 50,00

Mini puntzakje met suikereitjes

Product: transparant puntzakje gevuld met suikereitjes. Het zakje is afgesloten met een lint en geheel naar wens bedrukt kaartje.
Formaat: hoogte 225mm.
Inhoud 75 gram suikereitjes
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevuld zakje, voorzien van een full colour kaartje, bij een afname

 in één keer van:

     100 stuks € 1,80
     250 stuks € 1,65
     500 stuks € 1,50
   1000 stuks € 1,40

Instelkosten kaartje € 25,00

Lindt mini Paashaasje in Paasei sleeve

Product: Lindt Paashaasje verpakt in een geheel naar eigen wens bedrukte sleeve.
Gewicht 10 gram.
Formaat: 45 x 20 x 70mm.
Prijzen: (excl.BTW) per Paashaasje, bij een afname in één keer van:

   100 stuks € 1,99
   252 stuks € 1,60    
   500 stuks € 1,55    
1.000 stuks € 1,45    

Instelkosten: € 30,00

Lindt medium Paashaas in Paasei sleeve

Product: Lindt Paashaas verpakt in een geheel naar eigen wens bedrukte sleeve.
Gewicht 50 gram.
Formaat: 80 x 45 x 105mm.
Prijzen: (excl.BTW) per paashaasje, bij een afname in één keer van:

   100 stuks € 4,55
   252 stuks € 4,35    
   500 stuks € 4,20    
1.000 stuks € 4,00    

Instelkosten: € 30,00

Blokbodem doosje met paaseitjes

Product: Kartonnen blokbodem vouwkarton doosje geheel naar eigen wens bedrukt. Het doosje is 
gevuld met ca. 47 gram paaseitjes.

Formaat: 60 x 39 x 101mm.
Prijzen: (excl.BTW) per doosje, bij een afname in één keer van:

   252 stuks € 5,05    
   500 stuks € 3,25    
1.000 stuks € 2,15    

Instelkosten: € 70,00



Pyramidedoosje met 3 Paaseitjes

Product: 3 Paaseitjes in een Pyramide paasdoosje. Het gehele doosje kan naar eigen wens bedrukt worden.
Formaat: 85 x 85 x 85 mm.
Prijzen: (excl.BTW) per pyramide doosje, bij een afname in één keer van:

    100 stuks € 1,99    
    250 stuks € 1,35    
    500 stuks € 1,10    

Instelkosten: € 70,00

Bonbon Ballotin (261100)

Product: 2 Paaseitjes in een  ballotin. Het doosje wordt naar eigen wens bedrukt.
Smaak: in overleg
Formaat: 60 x 40 x 40 mm.
Inhoud: 2 Paaseitjes 
Prijzen: (excl.BTW) per gevulde bonbon ballotin, bij een afname in één keer van:

   250 stuks € 1,05
   500 stuks € 0,91
1.000 stuks € 0,83

Instelkosten € 50,00

Hoog weckpotje met Paaseitjes

Product: Hoog glazen potje afgesloten met een weckpotsluiting. Het potje wordt gevuld met ca. 150  gram
Paaseitjes. Op de zijkant komt een sticker die naar eigen wens bedrukt wordt in full colour.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt)
Formaat: Ø 63 mm. Hoogte. 132 mm. 
Inhoud: 272 ml. Ca. 150 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in een omdoos.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld weckpotje, met een full colour sticker, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 6,00
     96 stuks € 5,00
   252 stuks € 4,70
   504 stuks € 4,45

Instelkosten ketiket € 50,00

 Medium weckpot 

Product: medium glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting. De weckpot wordt aan één zijde voorzien van een sticker die naar eigen
wens bedrukt wordt in full colour. De pot wordt gevuld met 550 gram Paaseitjes. 

Formaat: 100 x 100 x 140 mm.
Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Inhoud: ca.550 gram Paaseitjes.
Verpakking: 6 stuks in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevulde weckpot ,met één bedrukte sticker, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 11,95

     96 stuks € 11,25

   252 stuks € 10,75

Instelkosten sticker € 50,00

Grote weckpot met Paaseitjes

Product: Grote glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting. De weckpot 
wordt gevuld met ca. 1 kilo assorti Paaseitjes. Één zijde wordt 
voorzien van een sticker die naar eigen wens bedrukt  wordt in full colour.

Smaak: Assorti Paaseitjes.
(1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 

Formaat: Ø 86 mm. Hoogte. 85,4 mm. 
Inhoud: 1,5 liter ml. Ca. 1 kilo Paaseitjes.
Verpakking: per 6 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpot, met een full colour sticker, 

bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 16,85
     96 stuks € 16,10
   252 stuks € 15,75

Instelkosten etiket: € 50,00

Pyramidedoosje met 3 Paaseitjes

Product: 3 Paaseitjes in een Pyramide paasdoosje. Het gehele doosje kan naar eigen wens bedrukt worden.
Formaat: 85 x 85 x 85 mm.
Prijzen: (excl.BTW) per pyramide doosje, bij een afname in één keer van:

    100 stuks € 1,99    
    250 stuks € 1,35    
    500 stuks € 1,10    

Instelkosten: € 70,00

Bonbon Ballotin (261100)

Product: 2 Paaseitjes in een  ballotin. Het doosje wordt naar eigen wens bedrukt.
Smaak: in overleg
Formaat: 60 x 40 x 40 mm.
Inhoud: 2 Paaseitjes 
Prijzen: (excl.BTW) per gevulde bonbon ballotin, bij een afname in één keer van:

   250 stuks € 1,05
   500 stuks € 0,91
1.000 stuks € 0,83

Instelkosten € 50,00

Hoog weckpotje met Paaseitjes

Product: Hoog glazen potje afgesloten met een weckpotsluiting. Het potje wordt gevuld met ca. 150  gram
Paaseitjes. Op de zijkant komt een sticker die naar eigen wens bedrukt wordt in full colour.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt)
Formaat: Ø 63 mm. Hoogte. 132 mm. 
Inhoud: 272 ml. Ca. 150 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in een omdoos.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld weckpotje, met een full colour sticker, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 6,00
     96 stuks € 5,00
   252 stuks € 4,70
   504 stuks € 4,45

Instelkosten ketiket € 50,00

 Medium weckpot 

Product: medium glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting. De weckpot wordt aan één zijde voorzien van een sticker die naar eigen
wens bedrukt wordt in full colour. De pot wordt gevuld met 550 gram Paaseitjes. 

Formaat: 100 x 100 x 140 mm.
Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Inhoud: ca.550 gram Paaseitjes.
Verpakking: 6 stuks in dozen.
Prijzen: (excl.BTW) per gevulde weckpot ,met één bedrukte sticker, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 11,95

     96 stuks € 11,25

   252 stuks € 10,75

Instelkosten sticker € 50,00

Grote weckpot met Paaseitjes

Product: Grote glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting. De weckpot 
wordt gevuld met ca. 1 kilo assorti Paaseitjes. Één zijde wordt 
voorzien van een sticker die naar eigen wens bedrukt  wordt in full colour.

Smaak: Assorti Paaseitjes.
(1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 

Formaat: Ø 86 mm. Hoogte. 85,4 mm. 
Inhoud: 1,5 liter ml. Ca. 1 kilo Paaseitjes.
Verpakking: per 6 stuks in een omdoos.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde weckpot, met een full colour sticker, 

bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 16,85
     96 stuks € 16,10
   252 stuks € 15,75

Instelkosten etiket: € 50,00



Mini glazen bokaal met Paaseitjes

Product: mini glazen bokaal afgesloten met een zilveren kunststof schroefdeksel. Beide platte zijkanten
worden voorzien van een sticker die naar eigen wens in full colour wordt bedrukt.
De bokaal wordt gevuld met ca. 250 gram Paaseitjes. 

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: 113 x 72 x 100 mm.
Inhoud:
Verpakking: per 32 stuks in een omdoos. 30 dozen per pallet.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde mini bokaal, met 2 full colour stickers, 

bij een afname in één keer van:

     64 stuks € 6,00
   128 stuks € 5,75
   256 stuks € 5,55

Instelkosten etiket: € 50,00

Medium glazen bokaal gevuld met Paaseitjes

Product: Medium glazen bokaal afgesloten met een witte of zilveren kunststof schroefdeksel. 
Beide platte zijkanten van de bokaal worden voorzien van een sticker die naar eigen wens in full colour wordt bedrukt.
De medium bokaal wordt gevuld met Paaseitjes in verschillende kleuren folie.

Formaat: 132 x 88 x 130 mm.
Inhoud: 870 ml.

ca. 550 gram Paaseitjes.
Verpakking: per 12 stuk in een doos.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde medium bokaal, full colour stickers aan beide zijden, 

bij een afname in één keer van:

        48 stuks € 11,25
        96 stuks € 10,25
      252 stuks € 9,70

Instelkosten stickers € 50,00

Maxi glazen bokaal gevuld met Paaseitjes

Product: Maxi glazen bokaal afgesloten met een witte of zilveren kunststof schroefdeksel. 
Beide platte zijkanten van de bokaal worden voorzien van een sticker die naar eigen wens in full colour wordt bedrukt.
De maxi bokaal wordt gevuld met Paaseitjes in verschillende kleuren folie.

Formaat: 175 x 119 x 172 mm.
Inhoud: ca. 1300 gr. Paaseitjes
Verpakking: per 6 stuk in een doos. 30 dozen per pallet.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde maxi bokaal, voorzien van 2 bedrukte stickers, 

bij een afname in één keer van:

     24 stuks
     54 stuks
   102 stuks

 meerprijs zilveren deksel

Instelkosten stickers € 50,00

Papieren beker met Paaseitjes

Product: Kraft papieren beker gevuld met Paaseitjes. De deksel is voorzien van een geheel naar eigen wens bedrukt etiket.
Formaat:  85 mm x 90mm.
Inhoud: 225 graam assorti Paaseitjes
Prijzen: (excl.BTW) per gevulde beker, bij een afname in één keer van:

     50 stuks € 4,55    
   120 stuks € 4,40    
   240 stuks € 4,10    

Instelkosten: € 50,00



Blik met paaseitjes

Product: Blik gevuld met paaseitjes. Om de romp van het blik komt een full colour bedrukte sleeve.
Formaat:  99 mm x 90mm.
Inhoud: 350 gram paaseitjes in verschillende kleuren folie.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld blik, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 8,90    
   120 stuks € 8,55    
   240 stuks € 8,00    

Instelkosten: € 50,00

Conservenblik smal en hoog 

Product: Smal, hoog conservenblik  met een zachte alu sluiting en een metalen afsluitdeksel.
Het wikkel is geheel naar eigen wens in full colour bedrukt. Het blikje is gevuld met 250 gram paaseitjes.

Gewicht: Inhoud ca. 250 gr.
Formaat: Ø 63mm. x 125mm.
Verpakking: 30 stuks in een doos
Prijzen: (excl.BTW) per blik, bij een afname in één keer van:

     60 stuks € 8,10
   120 stuks € 7,70
   240 stuks € 7,35
   480 stuks € 6,45

Instelkosten: € 50,00

Snoepdoosje met Paaseitjes

Product: snoepdoosje met schuifklep als opening. Het doosje wordt all over naar eigen wens bedrukt.
Het doosje wordt gevuld met ca. 350 gram Paaseitjes.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: 70 x 70 x 125 mm.
Inhoud:
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per snoepdoosje met Paaseitjes, all over bedrukt in full colour,

bij een afname in één keer van:

     100 stuks € 8,55
     250 stuks € 7,75
     500 stuks € 6,95

Instelkosten: € 50,00

Kleine silo gevuld met Paaseitjes

Product: kleine transparante kunststof silo gevuld met ca. 180 gram Paaseitjes. 
De silo wordt aan de binnenzijde voorzien van een full colour bedrukte sleeve.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: Ø 70 en hoogte 70 mm.
Inhoud: ca. 180 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde silo, inclusief full colour sleeve rondom, bij een afname in één keer van:

      100 stuks € 3,95
      250 stuks € 3,60
      500 stuks € 3,45

Instelkosten wikkel: € 50,00

Medium silo gevuld met Paaseitjes

Product: Medium transparante kunststof silo gevuld met ca. 525 gram Paaseitjes. 
De silo wordt aan de binnenzijde voorzien van een full colour bedrukte sleeve.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: Ø 90 mm. Hoogte: 125 mm.
Inhoud: ca. 525 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde silo, inclusief full colour sleeve rondom, 

bij een afname in één keer van:

      100 stuks € 9,45
      250 stuks € 8,65

Instelkosten wikkel: € 50,00

Blik met paaseitjes

Product: Blik gevuld met paaseitjes. Om de romp van het blik komt een full colour bedrukte sleeve.
Formaat:  99 mm x 90mm.
Inhoud: 350 gram paaseitjes in verschillende kleuren folie.
Prijzen: (excl.BTW) per gevuld blik, bij een afname in één keer van:

     48 stuks € 8,90    
   120 stuks € 8,55    
   240 stuks € 8,00    

Instelkosten: € 50,00

Conservenblik smal en hoog 

Product: Smal, hoog conservenblik  met een zachte alu sluiting en een metalen afsluitdeksel.
Het wikkel is geheel naar eigen wens in full colour bedrukt. Het blikje is gevuld met 250 gram paaseitjes.

Gewicht: Inhoud ca. 250 gr.
Formaat: Ø 63mm. x 125mm.
Verpakking: 30 stuks in een doos
Prijzen: (excl.BTW) per blik, bij een afname in één keer van:

     60 stuks € 8,10
   120 stuks € 7,70
   240 stuks € 7,35
   480 stuks € 6,45

Instelkosten: € 50,00

Snoepdoosje met Paaseitjes

Product: snoepdoosje met schuifklep als opening. Het doosje wordt all over naar eigen wens bedrukt.
Het doosje wordt gevuld met ca. 350 gram Paaseitjes.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: 70 x 70 x 125 mm.
Inhoud:
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per snoepdoosje met Paaseitjes, all over bedrukt in full colour,

bij een afname in één keer van:

     100 stuks € 8,55
     250 stuks € 7,75
     500 stuks € 6,95

Instelkosten: € 50,00

Kleine silo gevuld met Paaseitjes

Product: kleine transparante kunststof silo gevuld met ca. 180 gram Paaseitjes. 
De silo wordt aan de binnenzijde voorzien van een full colour bedrukte sleeve.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: Ø 70 en hoogte 70 mm.
Inhoud: ca. 180 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde silo, inclusief full colour sleeve rondom, bij een afname in één keer van:

      100 stuks € 3,95
      250 stuks € 3,60
      500 stuks € 3,45

Instelkosten wikkel: € 50,00

Medium silo gevuld met Paaseitjes

Product: Medium transparante kunststof silo gevuld met ca. 525 gram Paaseitjes. 
De silo wordt aan de binnenzijde voorzien van een full colour bedrukte sleeve.

Smaak: Assorti Paaseitjes. (1 of meer kleuren/ smaken op aanvraag en zolang de voorraad strekt) 
Formaat: Ø 90 mm. Hoogte: 125 mm.
Inhoud: ca. 525 gram Paaseitjes.
Verpakking: handzaam in dozen.
Prijzen: (excl. BTW) per gevulde silo, inclusief full colour sleeve rondom, 

bij een afname in één keer van:

      100 stuks € 9,45
      250 stuks € 8,65

Instelkosten wikkel: € 50,00


