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LogoChoc is smaak
Wij weten wat smaak is, zo zijn we opgegroeid. Van kinds af aan zijn wij bezig geweest met de smaak 
van chocolade, met proeven, ontdekken en herkennen. Daardoor herkennen wij kwaliteitschocolade 
direct. De chocolade die wij leveren is ambachtelijk, met zorg gemaakt en heel lekker! Sterker nog, 
we kunnen wel zeggen dat onze chocolade er altijd als beste uit komt. 
Dat vinden wij natuurlijk leuk, maar vooral ook heel belangrijk. Als je echt iets lekkers hebt gegeten, 
dan vergeet je dat niet.

Het vakmanschap in het maken van chocolade, in elke vorm en met elke bedrukking, en het 
verpakken ervan, is de uitstraling, die wij bieden aan onze klanten. 
Daarmee geven we hen de gelegenheid hun relaties altijd weer een bijzonder cadeau te geven.
U wilt een geschenk, dat u met een goed gevoel aan uw relaties en medewerkers kunt geven, in de 
vorm en stijl die passen bij uw organisatie, op het moment dat het voor u het beste uitkomt. 
Daar bieden wij de gelegenheid voor, want wij leveren op maat en snel, supersnel.

Sinds 1991

Sinds 1991 bestaat LogoChoc. Elke week rijden wij met ons eigen transport naar België om op onze 
productie de chocolade op te halen, die die week is gemaakt. Dit betekent verse chocolade uit België. 
Gemaakt van de beste Belgische couverture, door de beste Belgische chocolatiers. 
Er is niets beters, dan de beleving van heerlijke verse Belgische chocolade.

Laat je eigen chocolade vers maken

Daarom vinden wij, dat er maar één keuze is. Laat je eigen chocolade door ons maken. Vers. 
Geen voorraad, maar vers. Je zult verbaasd zijn hoe lekker en mooi verse chocolade is. 
En het mooie is, dat je die superlekkere verse chocolade je eigen naam geeft.

Grijp je kans en bestel vers geproduceerde chocolade uit België met je eigen naam.

Wij weten wat smaak is

Zo zijn we opgegroeid. Van kinds af aan zijn wij bezig geweest met de smaak van 
chocolade, met proeven, ontdekken en herkennen. Daardoor herkennen wij kwaliteit-
schocolade direct. De chocolade die wij leveren is ambachtelijk, met zorg gemaakt en 
heel lekker! Sterker nog, we kunnen wel zeggen dat onze chocolade er altijd als beste 
uit komt. Dat vinden wij natuurlijk leuk, maar vooral ook heel belangrijk. Als je echt iets 
lekkers hebt gegeten, dan vergeet je dat niet.

Het vakmanschap in het maken van chocolade, in elke vorm en met elke bedrukking, 
en het verpakken ervan, is de uitstraling, die wij bieden aan onze klanten.
Daarmee geven we hen de gelegenheid hun relaties altijd weer een bijzonder cadeau 
te geven. U wilt een geschenk, dat u met een goed gevoel aan uw relaties en 
medewerkers kunt geven, in de vorm en stijl die passen bij uw organisatie, op het 
moment dat het voor u het beste uitkomt. Daar bieden wij de gelegenheid voor, want 
wij leveren op maat en snel, supersnel.

Gemaakt van de beste Belgische couverture, door de beste Belgische chocolatiers.
Er is niets beters, dan de beleving van heerlijke verse Belgische chocolade.

Laat je eigen chocolade vers maken

Daarom vinden wij, dat er maar één keuze is. Laat je eigen chocolade door ons maken. 
Vers. Geen voorraad, maar vers. Je zult verbaasd zijn hoe lekker en mooi verse chocola-
de is. En het mooie is, dat je die superlekkere verse chocolade je eigen naam geeft.

Grijp je kans en bestel vers geproduceerde chocolade uit België met je eigen naam.

UNIEK VOOR JOU
_ _ _ _ _ _ 

Sint assortimentSint assortiment
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Voorbeelden van logo’s op producten/verpakkingen
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te verzinnen op
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Voorbeelden van logo’s op producten/verpakkingVoorbeelden van logo’s op producten/verpakking



Nieuw! De chocoladeletter die het Sinterklaasverhaal tot leven brengt.
De tijd van Sinterklaas brengt altijd iets magisch met zich mee. Om die

beleving compleet te maken, komt Magical Chocolate dit jaar écht met iets
nieuws. Unieke holvormige chocoladeletters die ieder een eigen Sinterklaas

verhaal vertellen. Het avontuur speelt zich op alle kanten van de letter af. 
De letters zijn mooi ingekleurd en prikkelen de fantasie. Hét perfecte

Sinterklaascadeautje. De allerlekkerste chocolade waar je geen genoeg van
kunt krijgen. Bijna te mooi om op te eten!

ART IKE L  NR :  6336ART IKE L  NR :  6336
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Bestel hier

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206336


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls
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Sint Assortiment

Letter alfabet groot [met logo]
ARTIKEL NR: [6014]

200 gram
alle letters van het alfabet 

in de smaken melk/puur/wit

Letter alfabet groot [met banderol]
ARTIKEL NR: [6007]

200 gram
alle letters van het alfabet 

in de smaken melk/puur/wit

Letter alfabet groot
ARTIKEL NR: [6003]

200 gram
alle letters van het alfabet 

in de smaken melk/puur/wit

Wie zoet is krijgt lekkersWie zoet is krijgt lekkers

Letter alfabet groot [met schuifhuls] 
ARTIKEL NR: [6010]

200 gram
verpakt met full-colour schuifhuls

alle letters van het alfabet in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206003
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206007
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206010
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206014


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls
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Sint Assortiment

Alfabet letter
ARTIKEL NR: [6087]

240 gram - gedecoreerd 
verpakt in witte of rode doos 
in de smaken melk/puur/wit 

Alfabet letter [met logo]
ARTIKEL NR: [6092]

240 gram - gedecoreerd
verpakt in witte of rode doos 
in de smaken melk/puur/wit 

Puzzel letter S groot
ARTIKEL NR: [6016]

200 gram
in de smaken melk/puur/wit

Puzzel letter S groot [met logo]
ARTIKEL NR: [6020]

200 gram
in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206087
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206016
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206020
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206092


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Letter alfabet groot marmer
ARTIKEL NR: [6009]

200 gram
alle letters van het alfabet in de smaak marmer

Letter alfabet groot marmer [met logo]
ARTIKEL NR: [6019]

200 gram
alle letters van het alfabet in de smaak marmer

Letter alfabet groot [met banderol]
ARTIKEL NR: [6007_marmer]

200 gram
alle letters van het alfabet in de smaak marmer

Praliné letter A t/m Z
ARTIKEL NR: [6043]

200 gram
verpakt in een luxe geschenkdoos

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206009
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206043
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206077
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206019


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Letter S deco
ARTIKEL NR: [6085]

200 gram - gedecoreerd
verpakt in witte of rode doos
in de smaken melk/puur/wit

Letter doublet S deco
ARTIKEL NR: [6029]

210 gram
gedecoreerd met noten, chocolade

in de smaken melk/puur/wit

Letter doublet S deco [met logo]
ARTIKEL NR: [6039]

225 gram
gedecoreerd met noten, chocolade

in de smaken melk/puur/wit

Letter S deco [met logo]
ARTIKEL NR: [6094]

200 gram
verpakt in witte of rode doos
in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206085
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206029
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206039
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206094


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Alfabet letter MELK
ARTIKEL NR: [6086]

135 gram
verpakt in witte of rode doos

in de smaak melk

Alfabet letter MELK [met logo]
ARTIKEL NR: [6086-logo]

135 gram
verpakt in witte of rode doos

in de smaak melk

Lettertje S
ARTIKEL NR: [6082]

80 gram
verpakt in witte doos

in de smaken melk/puur/wit

Lettertje S [met logo]
ARTIKEL NR: [6082-logo]

80 gram
verpakt in witte doos

in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206086
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206082
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206082-logo
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206086-logo
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Sint Assortiment

Letter doublet S
ARTIKEL NR: [6028]

165 gram
in de smaken melk/puur/wit

Letter doublet S ingekleurd
ARTIKEL NR: [6032]

165 gram
in de kleuren rood, groen, geel en oranje

in de smaken melk/puur

Letter doublet S ingekleurd [met logo]
ARTIKEL NR: [6041]

165 gram
in de kleuren rood, groen, geel en oranje

in de smaken melk/puur

Letter doublet S [met logo]
ARTIKEL NR: [6026]

165 gram
in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206028
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206032
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206041
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206026


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Schoenletter melk
ARTIKEL NR: [6002]

40 gram
standaard verpakking

Optie: over de maan kan een rond etiket 
geplakt worden van 30 mm met logo of tekst

Letter S
ARTIKEL NR: [6083]

150 gram
verpakt in witte of rode doos
in de smaken melk/puur/wit

Banketletter S
ARTIKEL NR: [6022]

135 gram
in de smaken melk/puur/wit

Letter S marmer
ARTIKEL NR: [6084]

150 gram
verpakt in witte of rode doos

in de smaken melk/wit

Bestel hier

Bestel hier
Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206002
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206022
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206084
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206083
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Sint Assortiment

Handgedecoreerd Luxe Letter S
ARTIKEL NR: [6077]

225 gram - gedecoreerd (speculoos kruimels)
wit

Optie: andere smaken mogelijk in overleg

Handgedecoreerd Luxe Letter S
ARTIKEL NR: [6077]

225 gram - gedecoreerd (stroopwafel)
melk

Optie: andere smaken mogelijk in overleg

Handgedecoreerd Luxe Letter S
ARTIKEL NR: [6077]

225 gram - gedecoreerd (crispy parels)
puur

Optie: andere smaken mogelijk in overleg

Letter S luxe
ARTIKEL NR: [6012]

220 gram - gedecoreerd
in de smaken melk/wit/puur

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206012
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206077
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206077
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206077
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Sint Assortiment

2 stuks letters van totaal
ARTIKEL NR: [6004]

270 gram
in de smaken melk/puur/wit

2 stuks letters alfabet groot [met schuifhuls]
ARTIKEL NR: [6013]

totaal 400 gram
verpakt met full-colour schuifhuls

alle letters van het alfabet in de smaken melk/puur/wit

3 stuks letters alfabet groot
ARTIKEL NR: [6005]

totaal 600 gram
verpakt in geschenkdoos met venster

alle letters van het alfabet in de smaken melk/puur/wit

3 stuks letters alfabet klein
ARTIKEL NR: [6005-klein]

totaal 405 gram
verpakt in geschenkdoos met venster

alle letters van het alfabet in de smaak melk

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206004
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206005
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206013
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206005


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Tablet “van de Sint” klein schild
ARTIKEL NR: [6131]

incl. chocolade kadootje of in overleg met ons 
een andere invulling van het tablet

in de smaken melk/puur/wit

Letter met STANDAARD Sintbedrukking 
ARTIKEL NR: [6015]

175 gram
bedrukking in wit, bruin of zwart

smaken melk of puur

Letter met EIGEN Sintbedrukking
ARTIKEL NR: [6021]

175 gram
bedrukking in wit, bruin of zwart

smaken melk of puur

Sint puzzel “Fijne Sinterklaas”
ARTIKEL NR: [6033]

150 gram
in de smaken melk of puur

Optie: eigen afbeelding mogelijk
(vanaf 200 stuks)

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206015
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206033
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206021
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206131


Ecolijn GROEN GEDAAN Letter A t/m Z
ARTIKEL NR: [6001]

verpakt in een biologisch afbreekbaar zakje
in de smaak melk/wit/puur

Optie: met etiket of banderol
welke ook biologisch afbreekbaar is

Go Green!

UNIEK VOOR JOU
_ _ _ _ _ _ 

Bestel hier

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206001
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Sint Assortiment

Bio Snoepbeker lettertjes
ARTIKEL NR: [6332-lettertjes]

200 gram
biologisch afbreekbaar karton

voorzien van sint etiket op de deksel 
in de smaken melk/puur/wit

Optie: persoonlijke sticker deksel
vulling met sint chocolaatjes

Bio Snoepbeker lettertjes
ARTIKEL NR: [6333]

350 gram
biologisch afbreekbaar karton

voorzien van sint etiket op de deksel 
in de smaken melk/puur/wit

Optie: persoonlijke sticker deksel
vulling met sint chocolaatjes

Bio Snoepbeker lettertjes
ARTIKEL NR: [6330-lettertjes]

100 gram
biologisch afbreekbaar karton

voorzien van sint etiket op de deksel 
in de smaken melk/puur/wit

Optie: persoonlijke sticker deksel
vulling met sint chocolaatjes

Bio Snoepbeker lettertjes
ARTIKEL NR: [6331-lettertjes]

150 gram
biologisch afbreekbaar karton

voorzien van sint etiket op de deksel 
in de smaken melk/puur/wit

Optie: persoonlijke sticker deksel
vulling met sint chocolaatjes

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206330-lettertjes
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206332%20lettertjes
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206333
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206331%20lettertjes


Logo / bedrukking opties:
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Sint Assortiment

Holle Sinterklaas [met logo]
ARTIKEL NR: [6068]

300 gram
verpakt in transparante zak met strik

in de smaken melk/puur/wit/gemarmerd
formaat: 25 x 10 cm

Stoomboot melkchocolade ingekleurd
ARTIKEL NR: [6061]

verpakt in zakje met lint
formaat: 19,5 x 13,5 cm

Holle Sinterklaas
ARTIKEL NR: [6063]

300 gram
verpakt in transparante zak met strik

in de smaken melk/puur/wit/gemarmerd
formaat: 25 x 10 cm

Sint met staf melkchocolade
ARTIKEL NR: [6064]

verpakt in zakje
formaat: 21 cm

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206063
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206061
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206064
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206068
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Sint Assortiment

Sint op de fiets melkchocolade ingekleurd
ARTIKEL NR: [6062]

verpakt in zakje met lint
formaat: 18,5 cm

Sint met boek melkchocolade ingekleurd
ARTIKEL NR: [6088]
Verpakt in cellofaan met lint

formaat: 60 cm

Koker met Sint bonbons
ARTIKEL NR: [6066]

210 gram
assortiment

Koker met Sint chocolade
ARTIKEL NR: [6067]

250 gram
assortiment

massief in de smaken melk/puur/wit

Bestel hier

Bestel hier
Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206062
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206066
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206067
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206088


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls

Topkwaliteit Belgische chocolade   -   Vers geproduceerd   -   Eigen personalisatie mogelijk   -   Maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Sint Assortiment

Muizen gevuld met room
ARTIKEL NR: [6080]

250 gram
verpakt in zakje met lint

in de smaken melk/wit of puur/wit of wit 
of gemengd

Kikkers gevuld met praliné
ARTIKEL NR: [6081]

250 gram
verpakt in zakje met lint

in de smaken melk/puur/wit
groen/melk of gemengd

Choco Sint
ARTIKEL NR: [6049]

250 gram
assortiment

verpakt in zakje met lint
in de smaken melk/puur/wit

Netje met munten
ARTIKEL NR: [3025]

30 gram

Optie: met logo

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206049
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206080
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206081
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%203025


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls

Topkwaliteit Belgische chocolade   -   Vers geproduceerd   -   Eigen personalisatie mogelijk   -   Maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Sint Assortiment

Blisterdoosje met 1 Sintbonbon
ARTIKEL NR: [6058]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Blisterdoosje met 3 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6054]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Blisterdoosje met 4 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6055]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Blisterdoosje met 2 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6053]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon
Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206058
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206054
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206055
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206053


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls

Topkwaliteit Belgische chocolade   -   Vers geproduceerd   -   Eigen personalisatie mogelijk   -   Maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Sint Assortiment

Blisterdoosje met 6 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6056]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Geschenkdoosje met 6 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6045]

kleur doosje rood/goud/bruin
in de smaken melk/puur/wit

vulling: hazelnootpraline
(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Geschenkdoosje met 9 Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6057]

kleur doosje wit
in de smaken melk/puur/wit

vulling: hazelnootpraline
(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbon

Geschenkdoosje met 4 ronde Sintbonbons
ARTIKEL NR: [6044]

verschillende kleuren doosjes mogelijk
in de smaken melk/puur/wit

vulling: hazelnootpraline
(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logobonbonBestel hier

Bestel hier Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206056
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206045
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206057
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206044


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls

Topkwaliteit Belgische chocolade   -   Vers geproduceerd   -   Eigen personalisatie mogelijk   -   Maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Sint Assortiment

30 Sint bonbons + Sint tablet
ARTIKEL NR: [6042]

in de smaken melk/puur/wit
vulling: hazelnootpraline

(tegen meerprijs andere vulling mogelijk)

Optie: logo op bonbon en/of tablet

Bakje met Sint lettertjes [met logo]
ARTIKEL NR: [6130]

175 gram
in de smaken melk/puur/wit

Sint Mijter S
ARTIKEL NR: [6334]

100 gram (12 cm)
verpakt in transparant cellofaan met lintje/strikje

massieve chocolade (melk)

Kubus kadootje Sint
ARTIKEL NR: [6335]

375 gram
voorzien van sint etiket op de deksel 

in de smaken melk/puur/wit

Optie: persoonlijke sticker deksel
vulling met andere sint chocolaatjes

Kadootje van

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206042
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206335
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206334
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206130


Tony’s Chocolonely 
Melk

ARTIKEL NR: [2051-melk-180-sint]

180 gram
Optie: meerdere smaken mogelijk

             eigen wikkel mogelijk

Tony’s Chocolonely 
Melk-Nougat

ARTIKEL NR: [2051-melk-nougat-47-sint]

47 gram
Optie: meerdere smaken mogelijk

                     eigen wikkel mogelijk

Tony’s Chocolonely Letter
Puur-Pepernoot
ARTIKEL NR: [2051-letter-puur-pepernoot]

180 gram
Optie: meerdere smaken mogelijk
            eigen wikkel mogelijk

UNIEK VOOR JOU
_ _ _ _ _ _ 

Bestel hier

Bestel hier

Bestel hier

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%202051%20letter-puur-pepernoot
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%202051%20melk-nougat-47-sint
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%202051%20-%20melke-180-sint


Logo / bedrukking opties:
Op de chocolade   -   Banderol   -   Sticker   -   Kaart   -   Schuifhuls

Topkwaliteit Belgische chocolade   -   Vers geproduceerd   -   Eigen personalisatie mogelijk   -   Maatschappelijk verantwoord geproduceerd

Sint Assortiment

Verzenddoos Sint Chocolade
ARTIKEL NR: [6202]

150 gram sintchocolade melk/wit/puur
in transparant doosje verpakt

incl. kaart eenzijdig full-colour. Kaart is geheel 
zelf op te maken of vraag ons onze voorbeelden

Verzenddoos Sint Chocolade
ARTIKEL NR: [6201]

100 gram sintchocolade melk/wit/puur
in transparant doosje verpakt

incl. kaart eenzijdig full-colour. Kaart is geheel 
zelf op te maken of vraag ons onze voorbeelden

Verzenddoos Sint Chocolade
ARTIKEL NR: [6203]

250 gram sintchocolade melk/wit/puur
in letter- doosje wit of goud verpakt 

incl. kaart eenzijdig full-colour. Kaart is geheel 
zelf op te maken of vraag ons onze voorbeelden

Of het per brievenbus post is 
of per Pakket post.

Wij nemen uw complete mailing 
uit handen.

Bestel hier

Bestel hier Bestel hier

Sint assortimentSint assortiment

mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206203
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206201
mailto:info%40bedanktdoos.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Art.%206202


UNIEK VOOR JOU
_ _ _ _ _ _ 

Bedanktdoos BV
Noorderhof 6 
5804 BV Venray 
info@bedanktdoos.nl 
+31 (0)478 234111 
www.bedanktdoos.nl

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden


