
Snoepboekje



Snoeprolletje



Smaak:
Pepermunt, aardbei, bosbes, citroen of sinaasappel

Formaat: 
9 pepermunt: Ø 12 mm, lengte 46 mm
12 pepermunt: Ø 12 mm, lengte 59 mm
14 pepermunt: Ø 18 mm, lengte 70 mm

Minimale afname:
9 pepermunt:  2.500 stuks 
12 pepermunt: 5.000 stuks
14 pepermunt: 2.500 stuks

Pepermunt of fruitrolletje
9, 12, 14 pepermunt of fruittabletjes in een rolletje met een 
bedrukte wikkel.



Pepermuntpakje



Smaak:
Pepermunt

Formaat: 
Vierkant pepermuntpakje: 50 x 15 x 10 mm

Minimale afname:
Vierkant pepermuntpakje: 1.000 stuks

Pepermuntpakje
13 pepermunttabletjes in een vierkant pakje met een bedrukte wikkel.



Logo pepermunt



Smaak:
Pepermunt, aardbei, bosbes, citroen of sinaasappel

Formaat:
Logohartje: 2,5 x 2,5 cm
Logopepermunt: Ø 20 mm, Ø 25 mm 

Gewicht:
Logohartje: ca. 2,6 gram per stuk
Logopepermunt : ca. 3 of 5 gram per stuk

Minimale afname:
Logohartje: 50 kilo
Logopepermunt : 50 kilo

Logo pepermunt
Losse pepermunt of fruittablet met uw logo of tekst in reliëf. 
Druivensuikerhartje met uw logo of tekst in reliëf. 



Fresh Momint



Smaak:
pepermunt, aardbei, bosbes, citroen of sinaasappel

Formaat:
Fresh Momint: 92 x 71 x 12 mm

Minimale afname:
Fresh Momint: 500 stuks met standaard rolletje
Optioneel: vanaf 1.000 stuks met eigen pepermuntpakje of 
vanaf 2.500 stuks met eigen pepermunt- of fruitrolletje

Fresh Momint
Kartonnen vouwdoosje met 1 pepermunt- of fruitrolletje of één 
pepermuntpakje. Het kartonnen hulsje wordt geheel naar eigen 
wens bedrukt.



Flowpacks



Smaak:
Pepermunt, druivensuiker, mint, fruitmix, tropicalmix, 
framboos, citroen, aardbei, bosbes of sinaasappel

Formaat:
Flowpack met 1 pepermunt: 50 x 27 mm
Flowpack met 1 vierkante druivensuiker : 26 x 50 mm
Flowpack met 1 Mentos : 50 x 27 mm

Minimale afname:
Flowpack met 1 pepermunt: 5.000 stuks
Flowpack met 1 vierkante druivensuiker: 5.000 stuks
Flowpack met 1 Mentos : 5.000 stuks
Mini snoepje in flowpack: 25 kg
Hartvormig snoepje in flowpack: 30 kg

Flowpacks
Pepermunt, druivensuiker, mentos of zuurtje verpakt in een 
bedrukte flowpack.



Sachet



Smaak:
Pepermunt, suikervrije freshmints 

Formaat:
Sachet met 2 pepermuntjes of kauwgompjes: 60 x 80 mm
Mini sachet met 2 freshmints: 60 x 60 mm 

Minimale afname:
Sachet met 2 pepermuntjes of freshmints: 5.000 stuks
Mini sachet met 2 freshmints: 5.000 stuks

Sachet
2 pepermuntjes, 2 suikervrije freshmints verpakt in een bedrukte 
papier / PE sachet.



Smintdoosje



Smaak:
Mint

Formaat:
Smintdoosje klein: 64 x 42 x 15 mm
Smintdoosje groot: 81 x 53 x 20 mm

Gewicht:
Smintdoosje klein: 8 gram
Smintdoosje groot: 20 gram

Minimale afname:
Smintdoosje klein: 144 stuks
Smintdoosje groot: 128 stuks

Smintdoosje
Het bekende Smint doosje met aan een zijde een geheel eigen 
etiket. Het doosje is gevuld met suikervrije Smint dragees.



Twistrolletje



Smaak:
Pepermunt, aardbei, bosbes, citroen of sinaasappel

Formaat: 
Twistrolletje: Ø 12 mm. Lengte 59 mm

Gewicht: 
Twistrolletje: 5 gram per stuk

Minimale afname:
Twistrolletje: 10.000 stuks

Twistrolletje
10 pepermunt- of fruittabletjes in een rolletje met een 
bedrukte wikkel.



Snoeppotje



Vulling:
druivensuiker, pepermunt of mentos 

Formaat: 
Ø 50 mm, x 80 mm

Inhoud: 
ca. 75 gram snoepjes 

Minimale afname:
144 stuks

Snoeppotje
Wit snoeppotje gevuld met 75 gram snoepjes.
Het potje wordt voorzien van een wikkel die naar eigen 

wens bedrukt wordt in full colour.



Platte lolly



Smaak:
Kers, cola, appel, citroen, zwarte bessen, sinaasappel of 
framboos. Andere smaken op aanvraag

Formaat/Gewicht: 
Ronde of hartvormige lolly klein: 60 x 52 mm / 6 gram per stuk
Ronde of hartvormige lolly medium: 60 x 52 mm / 9 gram per stuk
Ronde of hartvormige lolly groot: 78 x 60 mm / 14 gram per stuk

Minimale afname:
Ronde of hartvormige lolly klein: 5.000 stuks
Ronde of hartvormige lolly medium: 5.500 stuks
Ronde of hartvormige lolly groot: 3.500 stuks

Ronde of hartvormige platte lolly
Ronde of hartvormige platte lolly verpakt in een bedrukte folie. 
Een zijde van de folie is wit en wordt naar uw wens bedrukt. 
De andere zijde is transparant.



Knotslolly



Smaak:
Kers, cola, appel, aardbei, citroen of zwarte bessen

Formaat: 
Kleine knotslolly: 90 mm incl. stokje
Grote knotslolly: 95 mm incl. stokje
Knotslolly in doosje: 30 x 30 x 90 incl. stokje

Minimale afname:
Kleine knotslolly: 3.000 stuks
Grote knotslolly: 4.000 stuks
Knotslolly in doosje: 500 stuks

Knotslolly
Knotslolly verpakt in een naar eigen wens bedrukte folie of in 
een bedrukt doosje die naar uw wens bedrukt wordt.



Lolly’s



Smaak:
Chupa Chup: aardbei, sinaasappel, appel, cola
Logololly: aardbei, bosbes, citroen, sinaasappel of pepermunt

Formaat:
Chupa Chup: 135 x 60 mm
Logololly: Ø 28 mm

Minimale afname:
Chupa Chup: 5.000 stuks
Logololly: 10.000 stuks

Lolly’s
1 mini Chupa Chup lolly verpakt in een flowpack die naar eigen 
wens wordt bedrukt of een druivensuikerlolly met uw logo in reliëf.



Twist snoepjes



Vulling:
zuurtjes met mint of fruit smaak

Gewicht: 
Logosnoepje: ca. 5 gr per snoepje
Mini snoepje: ca. 3 gr per snoepje
Single twist zuurtje: 6,6 gr per snoepje

Minimale afname:
Logosnoepje: 25 kg
Mini snoepje: 50 kg
Single twist zuurtje: 50 kg

Twist snoepjes
Zuurtjes verpakt in een getwist wikkel. De wikkel wordt naar 
eigen wens bedrukt. 



Zakjes gevuld met...



Smaak:
Pepermunt, vruchtenhartjes, dropjes, jelly beans, 
mentos of iets naar eigen keuze 

Inhoud:
ca. 10 gram

Formaat:
Zakje gevuld met: 90 x 70 mm

Minimale afname:
Zakje gevuld met: 5.000 stuks

Zakje gevuld met...
Transparant of wit zakje gevuld met snoepjes. Het zakje wordt 
naar eigen wens bedrukt.



Zakjes met kopkaartje of inlay



Smaak:
Pepermunt, drop, jelly beans of iets naar eigen keuze

Formaat:
Zakje met kopkaartje: 120 x 55 x 35 mm kopkaartje: 40 x 55 mm
Zakje met inlay: 120 x 55 x 35 mm inlay: 120 x 55 mm

Minimale afname:
Zakje met kopkaartje: 100 stuks
Zakje met inlay: 100 stuks

Zakjes met kopkaartje of inlay
Transparant blokbodem zakje gevuld met snoepjes. 
Het zakje wordt voorzien van een kopkaartje of bedrukte inlay 
die in het zakje wordt geschoven.



Puntzakje



Smaak:
Vruchtenhartjes, jelly beans of iets naar eigen keuze

Gewicht:
Puntzakje: Afhankelijk van de vulling

Minimale afname:
Puntzakje: 100 stuks

Puntzakje
Puntzakje gevuld met een standaard snoepje. Het zakje is 
afgesloten met een strik en voorzien van een kaartje met 
eigen tekst.



Popcorn en appelchips



Smaak:
Zoete popcorn, Appel

Formaat:
Popcorn: 100 x 150 mm
Appelchips: 90 x 150 mm

Minimale afname:
Popcorn: 5.100 stuks
Appelchips: 5.000 stuks

Popcorn en appelchips
Wit of transparant zakje gevuld met popcorn of appelchips..
Het zakje wordt naar eigen wens bedrukt. 



Droprol



Smaak:
Zoete drop

Formaat:
Droprol: 70 x 50 mm

Gewicht:
Droprol: 10 gram per stuk

Minimale afname:
Droprol: 5.000 stuks

Droprol in flowpack
Droprol per stuk verpakt in een flowpack. De verpakking wordt 
naar eigen wens bedrukt.



Mentos



Vulling:
Mentos mint of mentos fruit

Formaat: 
Mentospack: 34 x 50 mm
Sachet met 2 mentos: 60 x 80 mm

Inhoud: 
Mentospack: 2 stuks
Sachet: 2 stuks

Minimale afname:
Mentospack: 2. 500 stuks
Sachet met 2 mentos: 5.000 stuks

Mentos
Een sachet of envelop-doosje gevuld met een mentos mint of fruit.



Mentos chewing gum



Smaak:
Mentos mint

Formaat:
Mentos Chewing gum: 90 x 68 x 8 mm

Minimale afname:
Mentos Chewing gum: 250 stuks
Mentos Chewing gum in metalen huls: 48 stuks
Mentos Chewing gum met flap: 500 stuks

Mentos chewing gum
Blister met 12 Mentos chewing gums in een metalen of 
gepersonaliseerde huls. De huls wordt naar uw wens bedrukt.



Autodrop



Vulling:
Originele Autodrop: Total loss. Andere variant op aanvraag

Formaat:
Rond snoepblikje: Ø 99 mm. Hoogte 35 mm
Zakje Autodrop: 80 x 100 mm of 100 x 120 mm

Minimale afname:
Rond snoepblikje: 56 stuks
Zakje Autodrop: 5.000 zakjes

Autodrop
Rond snoepblikje gevuld met originele Autodrop.
Het deksel wordt naar eigen wens bedrukt. 
Transparant of wit zakje gevuld met originele Autodrop, het zakje 
wordt naar eigen wens bedrukt.



Autodrop



Vulling:
Originele Autodrop: Total loss. Andere variant op aanvraag

Formaat:
Glazen bokaal: 132 x 88 x 130 mm
Zakje Autodrop: Ø 53 mm. Hoogte 130 mm

Minimale afname:
Autodrop bokaal: 54 stuks
Autodrop reclamezuil: 192 stuks

Autodrop
Glazen bokaal gevuld met originele Autodrop. 
De bokaal kan worden voorzien van stickers op de zijkant en wordt 
afgesloten met een deksel. 
Rond blik rondom voorzien van een bedrukte wikkel, het blik wordt 
gevuld met originele Autodrop.



Zakje fruitgum



Smaak:
Fruit

Formaat:
Zakje standaard fruitgummetjes: 90 x 70 mm
Zakje met eigen fruitgummetjes: 90 x 70 mm
Twinset fruitgummetjes: 60 x 80 mm

Gewicht:
Zakje standaard fruitgummetjes: 10 of 15 gram
Zakje met eigen fruitgummetjes: 10 of 15 gram
Twinset fruitgummetjes: 10 gram

Minimale afname:
Zakje standaard fruitgummetjes: 3.500 zakjes
Zakje met eigen fruitgummetjes: 16.000 zakjes met 10 gram
                                                   12.000 zakjes met 15 gram
Twinset fruitgummetjes: 3.000 stuks

Zakje fruitgum
Transparant of wit zakje gevuld met fruitgummetjes in een 
standaard of eigen vorm. Het zakje wordt naar eigen wens bedrukt. 



Zakje fruitgum



Smaak:
Fruit

Formaat:
Tetrazakje fruitgummetjes: 60 x 80 mm
Bottlebag: 135 x 70 mm

Minimale afname:
Tetrazakje fruitgummetjes: 3.000 stuks
Bottlebag: 3.600 stuks

Zakje fruitgum
Transparant of wit driehoekig tetrazakje gevuld met fruitgum 
beertjes of een transparant/wit zakje om op te hangen aan een 
flesje of deurknop. Het zakje wordt naar eigen wens bedrukt.



Bottlebag



Smaak:
Jelly Beans, pepermunt, kokindjes of muntdrop

Formaat:
Bottlebag kopkaartje: 155 x 60 mm
Bottlebag met pinda’s: 135 x 70 mm

Minimale afname:
Bottlebag kopkaartje: 100 stuks
Bottlebag met pinda’s: 3.600 stuks

Bottlebag
Transparant of wit zakje om op te hangen, gevuld met 
pinda’s. Transparant zakje voorzien van een kopkaartje 
met daarin een gat om hem aan een fles te hangen.



Glazen Bokaal



Vulling:
Standaard snoepgoed naar keuze 
of snoepgoed met een eigen bedrukking

Formaat: 
Maxi bokaal: 175 x 119 x 172 mm
Medium bokaal: 132 x 88 x 130 mm
Mini bokaal: 113 x 72 x 100 mm

Inhoud: 
Maxi bokaal: 2 Liter
Medium bokaal: 870 ml
Mini bokaal: 395 ml

Minimale afname:
Maxi/medium bokaal: 48 stuks
Mini bokaal: 96 stuks

Glazen bokalen 
Glazen bokalen met witte of zilverkleurige deksel. 
De bokalen worden gevuld met snoep en kunnen voorzien 
worden van een sticker op beide zijden.



Weckpotten



Vulling:
Standaard snoepgoed naar keuze 
of snoepgoed met een eigen bedrukking

Formaat: 
Grote weckpot: 106 x 106 x 220 mm
Medium weckpot: 100 x 100 x 143 mm
Mini weckpot hoog: Ø 63 mm. Hoogte 130 mm

Inhoud: 
Grote weckpot: 1,5 Liter
Medium weckpot: 900 ml
Mini weckpot hoog: 270 ml

Minimale afname:
Grote/medium bokaal: 48 stuks
Mini weckpot hoog: 50 stuks

Weckpotten
Glazen pot afgesloten met een weckpotsluiting.
De pot wordt aan de bovenzijde of voorzijde voorzien van 
een bedrukte sticker.



Vierkante Snoeppot



Vulling:
Zuurtjes, fruittoffees, pepermunt en autodrop. 
Andere vulling op aanvraag

Formaat:
Vierkante snoeppot: 105 x 105 x 195 mm

Inhoud:
Vierkante snoeppot: 1700ml

Minimale afname:
Vierkante snoeppot: 48 stuks

Vierkante snoeppot
Vierkante glazen snoeppot afgesloten met een schroefdeksel. 
De pot wordt aan één zijde voorzien van een sticker die naar uw 
wens wordt bedrukt.



Snoepzuil



Vulling:
Standaard snoepgoed naar keuze of snoepgoed met een
eigen bedrukking

Formaat:
Snoepzuil: 210 x 170 mm

Inhoud:
Snoepzuil: 2.5 Liter

Minimale afname:
Snoepzuil: 50 stuks

Snoepzuil
Kunststof ovale snoepzuil. Het is mogelijk de zuil te 
bedrukken of te voorzien van een bedrukte etiket.



Nostalgie blikjes



Vulling:
pepermunt

Formaat:
Mini nostalgieblikje: 59 x 46 x 18,5 mm
Nostalgieblikje: 94 x 59 x 19,5 mm 

Kleuren: 
Mini nostalgieblikje: Wit, matzilver, glanzend zilver of zwart
Nostalgieblikje: Wit of zilver

Minimale afname:
Mini nostalgieblikje: 48 stuks
Nostalgieblikjes: 48 stuks

Nostalgie blikjes
Rechthoekig nostalgie blikje gevuld met pepermunt. Het deksel 
wordt naar eigen wens bedrukt in fullcolour.



Cappy mintblikje



Smaak:
Suiker vrije pepermuntjes

Formaat:
Cappy mintblikje: 46 x 59 x 18,5 mm

Minimale afname:
Cappy mintblikje: 40 stuks

Cappy mintblikje
blikje met transparant venster in verschillende kleuren: rood, 
oranje, blauw of transparant. Het blikje wordt naar eigen wens 
bedrukt en gevuld met suikervrije pepermuntjes.



Blikjes



Smaak:
Freshmints, pepermuntjes

Formaat:
B2B BOX: 105 x 66 x 8,5 mm
Mintcard: 177 x 48 x 6 mm
Slimtin: 77 x 42 x 9 mm

Minimale afname:
B2B BOX: 50 stuks
Mintcard: 300 stuks
Slimtin: 384 stuks

Blikjes
B2B box gevuld met 40 pepermuntjes. Het blikje wordt aan de 
bovenzijde voorzien van een visitekaartje. Slimtin gevuld met 10 gr. 
suikervrije mints. Het scharnierdeksel wordt in full colour bedrukt.
Mintcard gevuld met 50 mintjes. De mintcard is leverbaar in 
verschillende kleuren.



Klik blikjes



Vulling:
Pepermunt

Formaat: 
Klik blikje 45mm: Ø 45 mm, hoogte 15 mm
Klik blikje 53mm: Ø 53 mm, hoogte 18 mm
Klik blikje 75mm: Ø 75 mm, hoogte 22 mm

Inhoud: 
Klik blikje 45mm: Ø 45 mm, hoogte 15 mm
Klik blikje 53mm: Ø 53 mm, hoogte 18 mm
Klik blikje 75mm: Ø 75 mm, hoogte 22 mm

Minimale afname:
Klik blikje 45mm: 288 stuks
Klik blikje 53mm: 56 stuks
Klik blikje 75mm: 250 stuks

Klik blikjes
Klein rond klik blikje met bedrukte deksel. Het blikje wordt 
gevuld met pepermuntjes.



Conservenblikken



Vulling:
Pepermunt, Autodrop, Emomints, Emofruit 
Andere inhoud op aanvraag

Formaat:
Conservenblik smal en hoog: Ø 63 mm. Hoogte 125 mm
Conservenblik medium: Ø 99 mm. Hoogte 119 mm
Conservenblik groot: Ø 99 mm. Hoogte 241 mm

Minimale afname:
Conservenblik smal en hoog: 120 stuks
Conservenblik groot: 120 stuks
Conservenblik groot hoog: 240 stuks

Conservenblikken
Conservenblik met een zachte alu sluiting. Het wikkel is geheel 
naar eigen wens in full colour bedrukt. 



Rond snoepblik



Inhoud:
Jelly Beans, gemetalliseerde snoepjes, pepermunt 
en gemengde drop, autodrop, emo mints

Formaat:
Rond snoepblik medium: Ø 61 mm. Hoogte 90 mm
Rond snoepblik groot: Ø 107 mm. Hoogte 178 mm

Minimale afname:
Hoog snoepblikje: 100 stuks
Hoog snoepblik: 100 stuks

Rond blik met....
Snoepblik met een oversluitdeksel. Het blik is voorzien van een 
fullcolour bedrukte sleeve om de romp en kan gevuld worden 
met verschillende snoepjes.



Olievat blikjes



Vulling:
Gemengde drop, pepermunt of jelly beans. 
Andere vulling op aanvraag.

Formaat:
Mini olievatblikje: Ø 45 mm. Hoogte 85 mm
Medium olievatblikje: Ø 65 mm. Hoogte 110 mm
Groot olievatblikje: Ø 85 mm. Hoogte 120 mm

Minimale afname:
Mini olievatblikje: 60 stuks
Medium olievatblikje: 60 stuks
Groot olievatblikje: 60 stuks

Olievat blikjes
Blikje in de vorm van een olievaatje gevuld met snoepjes. 
Het blikje wordt rondom voorzien van een bedrukte sleeve. 



Weckpotzakje



Vulling:
Diverse vullingen zijn mogelijk

Formaat:
Weckpotzakje: 24 x 18 cm
 
Minimale afname:
Weckpotzakje: 100 stuks

Weckpot zakje
Verpakking met een bedrukking van een weckpot. De zak kan 
met allerlei snoep gevuld worden. De voorzijde van de zak is 
voorzien van een full colour etiket. Deze verpakking is zeer 
geschikt voor verzending per post.



Snoepdoosje



Vulling:
Het doosje wordt gevuld met gemetalliseerde fruitzuurtjes

Formaat:
Snoepdoosje: 70 x 70 x 125 mm

Minimale afname:
Snoepzuil: 100 stuks

Snoepdoosje
Snoepdoosje met schuifklep. Het doosje wordt all over naar eigen 
wens bedrukt.



Silo’s



Vulling:
Pepermunt, drop, jelly beans of iets naar eigen keuze

Formaat:
Kleine silo: Ø 70 mm. Hoogte 70 mm
Medium silo: Ø 90 mm. Hoogte 125 mm
Grote silo: Ø 150 mm. Hoogte 110 mm

Minimale afname:
Kleine silo: 100 stuks
Medium silo: 100 stuks
Grote silo: 50 stuks

Silo’s
Transparante silo’s aan de binnenzijde voorzien van een 
bedrukte sleeve. De silo’s worden gevuld met fruithartjes, 
Mentos, pepermunt, mini zuurtjes of iets naar eigen keuze.



Reclamezuil



Kleuren:
Deksel en onderkant zijn leverbaar in wit, zwart, blauw 
of rood

Vulling:
125 gram drop, pepermunt of autodrop

Formaat:
Reclamenzuil: Ø 53 mm. Hoogte 130 mm

Minimale afname:
Reclamenzuil: 192 stuks

Reclamezuil
Rond blik rondom voorzien van een bedrukte wikkel.
Het blik heeft een kunststof onderzijde en een kunststof puntdeksel.



Champagnefles



Vulling:
Gemetalliseerde zuurtjes, Chocotof of Mars Celebrations

Formaat:
Champagnefles: Ø 95 mm. Hoogte 290 mm

Minimale afname:
Reclamenzuil: 50 stuks

Champagnefles
Kunststof champagnefles gevuld met gemetalliseerde 
zuurtjes of Mars Celebrations. De fles wordt voorzien van 
een etiket die naar eigen wens bedrukt wordt.



Chocolade munten



Smaak:
Melk

Formaat:
Chocolademunt: 38 mm
Chocolademunt: 55mm
Chocolademunt: 75 mm
Chocolademunt: 100 mm

Minimale afname:
Chocolademunt 38 mm: 11.100 stuks
Chocolademunt 55mm: 7.200 stuks
Chocolademunt 75 mm: 3.600 stuks
Chocolademunt 100 mm: 480 stuks
Netje chocolademunten: 300 stuks

Chocolade munten
Netje gevuld met assorti chocolademunten waarbij het label 
voorzien wordt van een bedrukt etiket. 
Chocolade munten die voorzien worden van u logo in reliëf. 
De folie kan in verschillende kleuren geleverd worden.



Pralines



Smaak: 
puur, melk of wit 

Formaat:
Logo praline: 35 x 35 mm
Doosje gevuld met 1 logo praline: 55 x 55 x 25 mm
Doosje gevuld met 2 logo praline: 95 x 55 x 25 mm

Minimale afname:
Logo praline: 1.000 stuks
Doosje gevuld met 1 logo praline: 1.050 stuks
Doosje gevuld met 2 logo praline: 660 stuks

Pralines
Smakelijke bonbon los in bulk of in een goudkleurig doosje 
gevuld met één of meer Premium praline en afgesloten met 
een transparant dekseltje. 



Chocolade doosje



Smaak:
Puur, melk of wit met verschillende pralinévullingen

Formaat:
Doosje gevuld met 4 logopralines: 134 x 134 x 25 mm
Doosje gevuld met 9 logopralines: 164 x 164 x 25 mm
Doosje gevuld met 16 logopralines: 220 x 220 x 25 mm

Minimale afname:
Doosje gevuld met 4 logopralines: 240 stuks
Doosje gevuld met 9 logopralines: 120 stuks
Doosje gevuld met 16 logopralines: 72 stuks

Chocolade doosje
Wit, rood of zwart vensterdoosje gevuld met 4, 9 of 16 logopralines.



Chocolade verpakkingen



Smaak:
Melk of puur

Formaat:
Carrédoosje C-20: 100 x 100 x 25 mm
Carrédoosje K-24: 135 x 135 x 25 mm
Carrédoosje CT-18: 105 x 70 x 12 mm
Carrédoosje CT-12: 140 x 35 x 12 mm
Geschenkdoosje C-18: 135 x 135 x 20 mm

Minimale afname:
Carrédoosje C-20: 250 stuks
Carrédoosje K-24: 500 stuks
Carrédoosje CT-18: 260 stuks
Carrédoosje CT-12: 400 stuks
Geschenkdoosje C-18: 250 stuks

Chocolade verpakkingen
Geschenkdoosje gevuld met 12, 18, 20 of 24 chocolade carrés 
met bedrukte wikkels.Het doosje wordt afgesloten met een 
transparante deksel.



Chocolade carrés



Smaak:
Melk of puur

Formaat:
Chocolade Carré: 32 x 34. Ca. 5 gram per stuk

Kleuren: 
Binnenwikkel: Zilver of goud

Minimale afname:
Chocolade Carré: 4.680 stuks (24kg)

Chocolade carrés
Vierkant chocolaatje met een bedrukte wikkel. Het chocolaatje 
wordt eerst verpakt in een aluminium binnenwikkel. 
Daaromheen komt de bedrukte wikkel.



Chocolade geveltje



Smaak:
Melk of puur

Formaat:
Chocolade geveltje in flowpack: 90 x 45 mm
Chocoladetablet met 4 geveltjes in flowpacks: 160 x 80 mm

Minimale afname:
Chocolade geveltje in flowpack: 2.500 stuks
Chocoladetablet met 4 geveltjes in flowpacks: 250 stuks

Chocolade geveltjes
Chocolade geveltjes per stuk verpakt in een witte of transparante 
folie. Chocoladetablet van 4 Hollandse geveltjes verpakt in een 
flowpack.



Chocolade



Vulling:
Melk, wit of puur

Formaat:
Chocolade puzzel: 220 x 17 x 22 mm
Chocolade kaart: 195 x 140 x 22 mm

Minimale afname:
Chocolade print puzzel: 96 stuks
Chocolade printkaart: 40 stuks
Chocolade kaart: 200 stuks
Chocolade puzzel: 200 stuks

Chocolade kaart en puzzel
een chocolade kaart met een bedrukking op de voorzijde of 18 
puzzelstukjes die samen een chocolade kaart vormen. De chocolade 
kaart en puzzel kaart kunnen naar eigen wens bedrukt worden.



Tabletten en repen



Smaak:
Melk, puur of wit

Formaat:
Gevulde chocoladereep: 128 x 35 x 17 mm
Cadeaureep: 166 x 50 x 12 mm
Chocolade tablet: 150 x 80 x 10 mm
Chocolade mini kaart: 180 x 80 x 15 mm

Minimale afname:
Gevulde chocoladereep: 112 stuks
Cadeaureep: 200 stuks
Chocolade tablet: 200 stuks
Chocolade mini kaart: 300 stuks

Tabletten en repen
Tablet of reep chocolade met een eigen bedrukking op de 
chocolade of verpakking.



Chocolade hart en tenue



Smaak:
puur of melk

Formaat:
Chocolade hart: 163 x 163 x 30 mm
Chocolade tenue: 163 x 163 x 30 mm

Minimale afname:
Chocolade hart: 200 stuks
Chocolade tenue: 200 stuks

Chocolade hart en tenue
Plak chocolade in de vorm van een hart of sport tenue. 
De chocolade wordt rechtstreeks bedrukt met een logo of tekst.



Chocolade



Smaak:
Chocolade spelletje: Melk, puur of wit
Chocolade lolly: Melk met witte chocolade

Formaat:
Chocolade spelletje: Ø 90mm. Hoogte 12 mm
Chocolade lolly: ca. 138 x 55 mm

Minimale afname:
Chocolade spelletje: 300 stuks
Chocolade lolly: 1.000 stuks

Chocolade
Chocolade spelletje of lolly met een eigen bedrukking 
op de chocolade.



Chocolade



Smaak:
Melk, puur of wit

Formaat:
Mini-goudstaafje: 100 x 45 x 25 mm
Bonbon Ballotin: ca. 60 x 40 x 40 mm
Chocolademelk stick: 55 x 35 x 200 mm

Minimale afname:
Mini-goudstaafje: 500 stuks
Bonbon Ballotin: 250 stuks
Chocolademelk stick: 250 stuks

Chocolade
Goudstaafje met bedrukking, gevuld met 3 chocolade 
goudstaafjes. Bonbon doosje met 1 hartpraline en een 
eigen bedrukking. Chocolade melkstick in blokbodem zakje 
met eigen kopkaart.



Koekjes



Formaat:
Logo koekjes: 78 x 60 mm
Fortune cookies: 100 x 65 mm

Minimale afname:
Logo koekjes: 1.200 stuks met eigen bedrukking
Fortune cookies: 5.000 stuks met eigen bedrukking

koekjes
Rechthoekig koekje van ambachtelijke kwaliteit. Het koekje  
wordt aan de bovenzijde voorzien van uw logo in chocoladeprint.
Wit of transparant zakje gevuld  met een fortune cookie. 
Het zakje wordt naar eigen wens bedrukt.



Koekjes



Smaak:
Originele Jules Destrooper amandelkoekjes, chocolate 
chips

Formaat:
Koekblikje: 132 x 92 x 53 mm
Jules Destrooper koekje: 92 x 62 x 27 mm

Minimale afname:
Koekblikje: 72 stuks
Jules Destrooper koekje: 92 stuks

koekjes
Rechthoekig wit koekblik gevuld met ca. 150 gr. chocolate 
chip koekjes of 75 gr. Jules de strooper wafeltjes. De deksel 
wordt voorzien van een full colour bedrukking. Originele Jules 
Destrooper koekjes in een kartonnen doosje. het doosje wordt 
voorzien van een full colour bedrukte sleeve.



Stroopwafels



Vulling:
Stroopwafels

Formaat: 
Rond blik: Ø 107 x 100 mm
Flowpack: 80 x 50 mm

Minimale afname:
Stroopwafel blik: 60 stuks
Mini stroopwafel in flowpack: 2.500 stuks

Stroopwafels
Een rond blik gevuld met stroopwafels. Het blikje wordt rondom 
voorzien van een bedrukte sleeve. 1 Mini stroopwafel verpakt 
in een witte of transparante flowpack. De flowpack wordt naar 
eigen wens bedrukt.



Suiker en creamerstick



Formaat:
Suiker en creamerstick: 100 x 20 mm

Minimale afname:
Suiker en creamerstick: 8.000 stuks

Suiker en creamerstick
Suikerstick gevuld met 5 gram suiker en creamerstick gevuld met 
2,5 gram creamer. De verpakking wordt naar uw wens bedrukt.



Biologische snoepjes 
in diverse verpakkingen



Vulling:
Fruittabletjes of pepermunt

Formaat:
Mini nostalgieblikje: 59 x 46mm. Hoogte 18,5 mm
Bio Sachet: 60 x 80 mm. Driezijdig geseald
Bio pepermunt potje: Ø 50 mm. Hoogte 80 mm

Minimale afname:
Mini nostalgieblikje: 48 stuks
Bio Sachet: 5.000 stuks
Bio pepermunt potje: 144 stuks

Biologische snoep
Blikjes met biologische pepermunt of fruittabletjes.
Sachets met 2 biologische pepermuntjes. Potje met Biologische 
pepermunt of fruittabletten. Alle verpakkingen zijn te voorzien 
van uw logo, bedrijfsnaam of product.



Zakjes Biologisch snoep



Vulling:
winegums, colaflesjes, pepermunt, chocolade lentilles 
of fruitsnoepjes.

Formaat:
70 x 90 met ca. 12 gram
80 x 100 met ca. 26 gram

Minimale afname:
5.000 stuks

Zakjes Biologisch snoep
Geheel naar eigen wens bedrukte zakjes gevuld met diverse 
soorten BIOLOGISCH snoep.



Biologische pepermunt- en fruitrollen



Smaak:
9 tablets: pepermunt, citroen en sinaasappel
14 tablets: pepermunt

Formaat: 
9 pepermunt: Ø 12 mm, lengte 46 mm
14 pepermunt: Ø 18 mm, lengte 70 mm

Minimale afname:
9 tablets: 2.500 stuks
14 tablets: 5.000 stuks

Biologische druivensuikerrollen:
9 BIOLOGISCHE tabletjes in een rol van 6 gram. De wikkel wordt naar 

uw wens bedrukt, maar ook de ingredienten en Biologische keurmerken 

worden op het wikkel gedrukt. 14 BIOLOGISCHE pepermunttabletten in 

een rol van 21 gram. De wikkel wordt naar uw wens bedrukt, maar ook de 

ingredienten en Biologische keurmerken worden op het wikkel gedrukt.




