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relatiegeschenken voor bedrijven
Ambachtelijke productie
Silvia's Chocolade is een ambachtelijk chocolade atelier in 
Diepenbeek. We werken met de chocolade van Callebaut, 
hierdoor kunnen we garanderen dat u kwaliteitsvolle 
chocolade geschenken krijgt.
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 
Bestelling plaatsen
Bestelbon downloaden, invullen en ondertekend 
terugbezorgen via mail om silviaschocolade@outlook.com.
Nieuwe klanten dienen vooraf te betalen.
Is uw bestelling geplaatst voor 6 december dan kan u er 
zeker van zijn dat u uw eindejaarsgeschenken heeft.
Bestellingen geplaatst na 6 december worden aanvaard als 
de planning het toelaat. 
U krijgt steeds een bevestiging van je bestelling.

Afhaling of levering
De afhaling van je bestelling gebeurt op een afgesproken 
tijdstip. 

Bestelling kunnen geleverd worden. 
De leveringskosten worden op voorhand doorgegeven, de 
kosten zijn afhankelijk van de ligging van het bedrijf.
                



  

Eindejaarsgeschenk met logopralines

relatiegeschenk 1 

1 logo/foto/tekst praline

0,85€ / doosje

relatiegeschenk 2

2 logo/foto/tekst pralines

1,50€ / doosje

relatiegeschenk 3

3 logo/foto/tekst pralines

2,10€ / doosje zonder strik

2,30€ / doosje met strik



  

relatiegeschenk 4

1 logo/foto/tekst praline
6 gewone pralines

2,90€ / doosje zonder strik

3,10€ / doosje met strik

relatiegeschenk 5

2 logo/foto/tekst pralines
5 gewone pralines

3,10€ / doosje zonder strik

3,30€ / doosje met strik

relatiegeschenk 6

3 logo/foto/tekst pralines
4 gewone pralines

3,30€ / doosje zonder strik

3,50€ / doosje met strik

Eindejaarsgeschenk met logopralines



  

relatiegeschenk 7

6 logo/foto/tekst pralines

3,90€ / doosje zonder strik

4,10€ / doosje met strik

relatiegeschenk 8

3 logo/foto/tekst pralines
6 gewone pralines

4,75€ / doos met strik

relatiegeschenk 9

4 logo/foto/tekst pralines
12 gewone pralines

7,50€ / doos met strik

Eindejaarsgeschenk met logopralines



  

relatiegeschenk 10

4 logo/foto/tekst pralines
13 gewone pralines

8,50€ / doos met strik

relatiegeschenk 11

5 logo/foto/tekst pralines
20 gewone pralines

11,50€ / doos met strik

relatiegeschenk 12

5 logo/foto/tekst pralines
 21 gewone pralines

12,50€ / doos met strik

Eindejaarsgeschenk met logopralines



  

relatiegeschenk 13

6 logo/foto/tekst pralines
30 gewone pralines

15,50€ / doos met strik

relatiegeschenk 14

1 logo/foto/tekst praline
8 gewone pralines

5,20€ / doos met sleeve

(doos en sleeve bestaan in 
verschillende kleuren)

relatiegeschenk 15

4 logo/foto/tekst pralines
15 gewone pralines

10,00€ / doos met sleeve

(doos en sleeve bestaan in 
verschillende kleuren)

Eindejaarsgeschenk met logopralines



  

relatiegeschenk 16

6 logo/foto/tekst pralines
22 gewone pralines

15,00€ / doos met sleeve

(doos en sleeve bestaan in 
verschillende kleuren)

Eindejaarsgeschenk met logopralines



  

Kerstlaars mini
5,00€

Kerstlaarsje gevuld met
 +/- 6 pralines

verpakt in blokbodemzak

Kerstlaars groot
13,50€

Kerstlaars gevuld met
260g pralines

Verpakt in blokbodemzak

Kerstlaars XL
16,50€

Kerstlaars gevuld met
350g pralines

Verpakt in blokbodemzak

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Kerstbal mini
1,70€

1 Kerstbal gevuld met
2 pralines

Verpakt in een transparante doos

Kerstbal Ø6cm
3,00€

1 Kerstbal gevuld met
een crispierotsje 

en 3 pralines errond

Verpakt in een transparante doos

Kerstbal Ø8cm
5,00€

1 Kerstbal gevuld met 
± 8 pralines

Verpakt in een transparante doos

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Kerstbal Ø11cm
12,00€

Kerstbal gevuld met 
100g pralines en 120g pralines er 

rond

Verpakt in een transparante doos

Kerstbal Ø11cm 
+ 250g pralines

15,00€

1 Kerstbal gevuld met 
studentenhaver, crispie, …

en ± 250g pralines

Verpakt in een transparante doos

 3x Kerstbal Ø6 cm
+ 220g pralines

15,00€

3 kerstballen elk gevuld met 3 
pralines en 220g pralines errond

Verpakt in een transparante doos

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Kerstboom 15,00€

Zonder pralines er rond

Verpakt in een transparante doos

Kerstboom 24,00€

De kerstboom wordt omringd 
door 360g pralines

Verpakt in een transparante doos

Champagnefles 30 cm hoog
Gevuld met 250g pralines

18,50€

Foto in aanmaak

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Pinguin met sjaal 20,00€

Pinguin met 360g pralines errond

Verpakt in een transparante doos

Pinguin zonder pralines 10,00€

Ronde pinguin 20,00€

Pinguin met 330g pralines errond

Verpakt in een transparante doos

Pinguin zonder pralines 10,00€

Slee 17,50€

Slee gevuld met studentenhaver, 
crispie, pinda

+ 210g pralines

Verpakt in een transparante doos

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Rudolph  16,00€

rudolph met 250g pralines errond

Verpakt in een transparante doos

rudolph zonder pralines 8,50€

Sneeuwman 3,00€

Holle sneeuwman ongevuld

Verpakt in een transparante doos

Kerstboom klein 2,50€

Holle kerstboom ongevuld

Verpakt in een transparante doos

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.



  

Sneeuwman met kerstbomen 
en pralines 17,50€

Sneeuwman met 2 kerstbomen 
en 270g pralines

Verpakt in een transparante doos

Luxe magneetdoos 15,00€

Gevuld met 25 pralines

Eindejaarsgeschenken zonder logopralines

Indien gewenst kunnen logopralines worden toegevoegd tegen een meerprijs. 
Aarzel niet om ons hiervoor te contacteren.

Bedankt om deze folder te bekijken.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
silviaschocolade@outlook.com

We kijken uit naar jullie bestelling!

Silvia's Chocolade
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