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Al onze samenstellingen 
kunnen ook verpakt worden 
in dit mooie jute zakje

*NEW*
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3Sinterklaas

Lovely Treasure
€3,50

Samenstelling

· Eén chocolade muntstuk

· Vier heerlijke Sinterklaas
speculaaskoeken

· Wit-rood wandelstokje

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90

Eén chocolade muntstuk

Vier heerlijke Sinterklaas

Wit-rood wandelstokje
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Super Santa
€4,20

Samenstelling

· Eén Sintcaraque
10,5cm

· Twee heerlijke 
Sinterklaas 
speculaaskoeken

· Wit-rood wandelstokje

· Eén chocolade muntstuk

Wit-rood wandelstokje

Eén chocolade muntstuk

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90
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Prijzen excl. BTW

Santa’s Treasure
€4,40

Samenstelling

· 100gr chocolade 
  muntstukken
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Happy you
€5,50

Samenstelling

ā E®n Sinterklaasþguur in chocolade
13cm

· Vier heerlijke Sinterklaas
speculaaskoeken

· Wit-rood wandelstokje
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Wit-rood wandelstokje

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90
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Essentials
€5,70

Samenstelling

· Eén Sintcaraque 
10,5cm

· Vier heerlijke 
Sinterklaas speculaas
koeken

· Wit-rood wandelstokje

· Zachte marsepein

Sinterklaas speculaas

Wit-rood wandelstokje

Zachte marsepein

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90
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Be sweet
€6,30

Samenstelling

· Eén Sintcaraque | 10,5cm

· Eén chocolade muntstuk

· Eén zacht guimauve beertje
gedipt in chocolade

· Wit-rood wandelstokje

· Eén zachte Sinterklaas guimauve

· 20gr snoepjes

· Roze/witte zachte 
marshmellow

8

Eén zachte Sinterklaas guimauve

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90
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Pure pleasure
€6,40

Samenstelling

· Eén Sintcaraque | 10,5cm

· Zachte marsepein

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Twee heerlijke Sinterklaas 
speculaaskoeken

· Wit-rood wandelstokje
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Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €1,90
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Sweet emotions
€8,50

Samenstelling

ā E®n Sinterklaasþguur in chocolade 
13cm

· Zachte marsepein

· Eén krokant chocolade honingbeertje
gevuld met praliné

· Twee heerlijke Sinterklaas speculaaskoeken

· Eén zachte Sinterklaas chocolade guimauve

· Wit-rood wandelstokje

· Eén chocolade muntstuk

Prijzen excl. BTW
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Taste of December
€9,30

Samenstelling

ā E®n Sinterklaasþguur in chocolade
13cm

· Zachte marsepein

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Vier heerlijke Sinterklaas speculaaskoeken

· Eén zacht guimauve beertje gedipt 
in chocolade

· Eén Sinterklaas guimauve

· Wit-rood wandelstokje

· Eén fondant suiker

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €2,65
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Generosity
€13,60

Samenstelling

ā E®n Sinterklaasþguur in chocolade
18cm

· Twee zachte stukjes marsepein

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Vier heerlijke Sinterklaas speculaaskoeken

· Eén zacht guimauve beertje gedipt 
in chocolade

· Eén Sinterklaas guimauve

· Wit-rood wandelstokje

· Twee chocolade muntstukjes

· Eén fondant suiker

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €2,65
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One for me, one for you
€12,00

Samenstelling

· Eén Sintcaraque | 10,5cm

· Eén chocolade muntstuk

· Wit-rood wandelstokje

· Twee heerlijke Sinterklaas speculaaskoeken

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Eén gebakken marsepein beertje

Prijzen excl. BTW
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Oh my joy
€14,50

Samenstelling

· Twee heerlijke Sinterklaas speculaaskoeken

· Eén Sintcaraque | 10,5cm

· Wit-rood wandelstokje

· Eén chocolade muntstuk

· Twee Sinterklaas guimauves

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Eén gebakken marsepein beertje

· Eén Sinterklaas chocoladehoofdje

· Eén zacht guimauve beertje gedipt 
in chocolade

Prijzen excl. BTW
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Santa’s Sweet Pocket
€20,50

Samenstelling

· One for me, one for you

· Vier cuberdons

· Twee wit-rode 
wandelstokjes

· Eén zakje snoepjes

· Eén zakje chocolade 
muntstukjes

· Eén zoethoutstokje

Prijzen excl. BTW
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Prijzen excl. BTW

Santa’s Surprise Pocket
€22,50

Samenstelling

· Eén peperkoek

· Eén Sintzak Happy you

· Doosje met vier truffels

· Twee suikervarkentjes

· Twee Sint guimauves

· Eén zakje chocolade 
muntstukjes

· Eén zakje snoepjes
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Elisabeth’s choice
€29,50

Samenstelling

ā E®n Sinterklaas holþguur in chocolade

· Eén chocolade muntstuk

· Twee traditionele speculooskoeken

· Eén krokant chocolade honingbeertje 
gevuld met praliné

· Eén gebakken marsepein beertje

· Eén peperkoek

· Eén zakje met gummibeertjes van Joris

· Eén zakje met 9 cuberdons van Geldhof

· Eén pakje met 10 krokante wafeltjes

· Vier wit-rode wandelstokjes

· Eén zoethoutstokje

Prijzen excl. BTW
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Santa’s Pocket
€2,50

Dit mooie Sintzakje 
kan volledig gevuld worden 
naargelang uw budget, 
contacteer ons voor 
een aangepaste offerte.
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Not just a trufÿe
€6,51

Samenstelling

· Dit mooie Sintdoosje bevat 
vier heerlijke truffels.

Prijzen excl. BTW
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Trufÿe paradise
€8,40

Samenstelling

· 6 heerlijke truffels op een rijtje 
in een prachtig sintdoosje

Prijzen excl. BTW
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Trufÿe Mania
€23,58

Samenstelling

· 20 heerlijke truffels in een mooie elegante 
vierkante doos. Deze doos bevat enkel 
truffels zonder alcohol: zwart, melk en witte 
chocoladetruffels | 462gr

Prijzen excl. BTW
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Santa’s Tentations
€23,58

Samenstelling

· Deze luxe doos bevat een mengeling van 
þjne pralines in een elegante vierkante 
doos. De pralines in deze doos bevatten 
geen alcohol | 250gr

Prijzen excl. BTW
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Santa’s Emotions
€33,96

Samenstelling

· Deze luxe doos bevat een mengeling van 
þjne pralines in een elegante rechthoekige 
geschenkdoos. De pralines in deze doos 
bevatten geen alcohol |364gr

Prijzen excl. BTWOptie extra jute zak + €2,65
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Prijzen excl. BTW

Ambachtelijke Sint-Speculoos

Samenstelling

• 20cm – 100 gr: €5,23
• 30cm – 220 gr: €10,90
• 40cm – 400 gr: €19,40

Personalisatie

Prijs stickers: 

• 100 stuks – 4cm: €56,55
• 250 stuks – 4cm: €58,15
• 500 stuks – 4cm: €60,85

• 100 stuks – 6cm: €57,90
• 250 stuks – 6cm: €61,55
• 500 stuks – 6cm: €67,60

• 100 stuks – 9,5cm: €64,55
• 250 stuks – 9,5cm: €70,70
• 500 stuks – 9,5cm: €85,95



25Ons verhaal

Personaliseren
by Elisabeth
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PERSONALISATIE OPTIES:
Wij bieden 5 verschillende 
manieren om uw geschenken 
te personaliseren.

1. A6-kaartje perkament

2. A6-kaartje met kindjes

3. Onbedrukte jute zak

4. Gepersonaliseerde jute zak

5. Zelf kaartje aanleveren

Prijzen: zie volgende pagina

1.

2B.

2A.

2C.

3.3. 4.4.4.
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1. A6-kaartje perkament €0,60/kaartje | min. 50 stuks 2 weken*

2. A6-kaartje met kindjes €0,60/kaartje | min. 50 stuks 2 weken*

3. Onbedrukte jute zak

Optie A
• <500 stuks: €1,90/zakje
• >500 stuks: €1,70/zakje
Optie B
• <500 stuks: €2,65/zakje
• >500 stuks: €2,20/zakje

2 weken*

4. Gepersonaliseerde jute zak

Afmetingen logo / ontwerp: 
5,3cm b × 10cm h

Pantone kleurcodes: → zie PDF

Optie A
• <500 stuks: €1,90/zakje
• >500 stuks: €1,70/zakje
Optie B
• <500 stuks: €2,65/zakje
• >500 stuks: €2,20/zakje

1 maand*

5. Zelf kaartje aanleveren

Maximale afmeting: A6-formaat
€0,10/kaartje 2 weken

* Na goedkeuring 
  van de drukproef 

https://elisabeth.be/wp-content/uploads/2021/09/PANTONE_COLOURS.pdf
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Leveringen
by Elisabeth

Levering
Afhalen in de winkel: gratis

Individuele levering Bpost: € 7
Levering in Brussel (1 adres): € 15 — € 20

Levering buiten Brussel (1 adres): € 2,70/km
Levering buitenland (1 adres): op aanvraag
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Voorwaarden
by Elisabeth

Beschikbaarheid producten
Zolang de voorraad strekt.

Personalisering
Bij het personaliseren van een project is het  
aan de klant om de afdruk te valideren.

Betalen
Tenzij anders aangegeven, moeten onze facturen 
binnen 14 dagen na de datum van verzending van  
de factuur worden betaald. Voor nieuwe klanten 
moet de betaling voor de levering gebeuren.

Klacht
Elke klacht moet ons per aangetekende brief 
binnen de acht dagen na de schriftelijke 
kennisgeving van ontvangst van de goederen 
opgestuurd worden.

Annulering van de bestelling na de validatie  
van de bestelbon
In geval van annulering van een bestelling na de 
bevestiging van de bestelbon, wordt er een boete 
van 20% op de totale factuur aangerekend.



Referenties
by Elisabeth

you …



Contacteer ons

+32 (0)479 68 01 84  
contact@elisabeth.be 
www.elisabeth.be

http://www.elisabeth.be



