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Wilt u graag iemand verrassen, feliciteren
of bedanken?
Elisabeth heeft het zoetste cadeau voor
uw medewerkers, klanten en relaties.
Onze hemels lekkere geschenken staan
voor kwaliteit en elegantie en toveren
een glimlach op ieders gezicht.
Met onze persoonlijke en professionele
aanpak helpen we u graag een fijne verbinding
te maken op waardevolle momenten.
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Bursting with goodness
€ 80,19 | 1,2 kg (p. 9)

L
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The Celebration
€ 87,74 (p. 8)

SP

Belgian owl
€ 118,87 (p. 7)

Prijzen excl. BTW
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The Discovery
€ 70,75 (p. 10)

The Chocolate Dream
€ 50,94 (p. 11)

The Favourites
€ 44,34 (p. 12)

The Classic
€ 31,13 (p. 13)

Luxe pralinedoos Emotions
€ 34,91 (p. 14)

Luxe pralinedoos Truffle Mania
€ 27,36 (p. 15)
Prijzen excl. BTW
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Luxe pralinedoos Tentations
€ 23,58 (p. 16)

Sigoji Box
€ 15,09 (p. 17)

Luxe doos whiskey pralines
€ 13,11 (p. 18)

Pralines classic
€ 12,17 (p. 19)

Truffle Paradise
€ 8,96 (p. 20)

Not just a truffle
€ 6,70 (p. 21)
Prijzen excl. BTW
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Belgian Owl
€ 118,87

SP

Samenstelling
• Whisky parels: ronde doos met 18 Whisky
parels. Een verrukkelijke samenwerking tussen
Elisabeth, Chocolatier Dirk en Belgian Owl.
Chocolatier Dirk is een specialist in
likeurpralines. Belgian Owl won al meerdere
internationale prijzen met zijn Belgische
whisky. Het resultaat is een krokante parel
gevuld met een ‘shot’ whisky. De smaak zal
u verrassen, hemels lekker! Let wel: de parel
in 1 keer in je mond steken en dan volgt een
explosie van smaak.
• Belgian Owl single Cask fles: de whisky  
‘Cask Strength’, een single cask met een
alcoholpercentage van 71%. Fles van 50 cl.
• Gepersonaliseerd glas Belgian Owl.

Special Editions

Prijzen excl. BTW
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The Celebration
€ 87,74

SP

Samenstelling
• Zilveren Parel van wijnkasteel Genoels
Elderen uit Limburg: Chardonnay | 0,75 l.
• Luxe pralinedoos Tentations: subtiele
mengeling van verfijnde pralines in een
elegante, vierkante geschenkdoos | 250gr.
• Not just a truffle: dit mooi wit doosje
bevat 4 verschillende heerlijke truffels,
zonder alcohol.
• Piemonte cacao hazelnoten: krokante hazelnoten
uit het Italiaanse Piëmont omhuld met een
laagje zwarte ganache en cacaopoeder | 170g.
• Heerlijke botermadeleintjes | 125 gr.

Special Editions

Prijzen excl. BTW
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Bursting with goodness
€ 80,19 | 1,2 kg

SP

Samenstelling
· Truffels & pralines
• Nougatine tuiles
• Mini melocakes melkchocolade
• Orangettes
• Studentenhaver
• Koffiebonen
• Hazelnootjes omhuld met chocolade

Special Editions

Prijzen excl. BTW
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The Discovery
€ 70,75

Samenstelling
· 5 artisanale melocakes
· 1 assortiment pralines ‘Tentations’ 250 g
· 100 g zachte nougat
· 1 assortiment fijne tuiles,
witte, melk-, en donkere chocolade
· 1 doosje met 4 truffels

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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The Chocolate Dream
€ 50,94

Samenstelling
· Fleurige doos met 12 artisanale pralines:
de pralines van Sigoji hebben een pure
en authentieke smaak. Ze zijn vervaardigd
uit hoogwaardige cacaobonen, die worden
geteeld en geoogst op de Sigoji-plantage
in Kameroen. Deze cacaobonen worden in
België zorgvuldig verwerkt tot unieke
chocolade met superieure smaak.
· Geschenkdoos met 5 heerlijke mellocakes
· Piemonte cacao hazelnoten: krokante
hazelnoten uit het Italiaanse Piëmont
omhuld met een laagje zwarte ganache en
cacaopoeder | 170 g.
· Reep met zwarte chocolade en praliné

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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The Favourites
€ 44,34

Samenstelling
· Chocoladebrokken
· Knapperige wafels
· Kubus van 9 cuberdons
· Peperkoek
· Orangettes

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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The Classics
€ 31,13

Samenstelling
· 2 chocoladerepen
· Knapperige wafels
· Speculoos
· Peperkoek
· Joris-snoepjes

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Luxe pralinedoos Emotions
€ 34,91

Samenstelling
. Gulle mengeling van ambachtelijke
pralines met subtiele smaken,
zonder alcohol
. 360 g

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Truffle Mania
€ 27,36

Samenstelling
20 bijzonder lekkere truffels gepresenteerd
in een magnifieke, elegante doos. In de doos
zitten uitsluitend truffels zonder alcohol:
zwarte, melk- en witte chocoladetruffels met
praliné en bruine suiker, melk- en zwarte
chocoladetruffels met krokante feuillantine,
kokosnoottruffel met karamel.

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Luxe pralinedoos Tentations
€ 23,58

Samenstelling
. Een selectie van ambachtelijke pralines
met subtiele smaken, zonder alcohol
. 250 g

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Sigoji Box
€ 15,09

Samenstelling
Kameroense cacao in Belgische chocolade
van Sigoji
De pralines van Sigoji hebben een pure en
authentieke smaak. Ze zijn vervaardigd uit
hoogwaardige cacaobonen, die worden geteeld en geoogst op de Sigoji-plantage in
Kameroen. Deze cacaobonen worden in België
zorgvuldig verwerkt tot unieke chocolade
met superieure smaak.
De pralines zijn verpakt in een fleurige
geschenkdoos die symbool staat voor de
elegante, Afrikaanse kralentraditie. In de
geschenkdoos vind je 12 heerlijke pralines
uit zwarte-, witte- of melkchocolade.

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Luxe doos whiskey pralines
€ 13,11

Samenstelling
. Krokante pralines gevuld met een ‘shot’
whiskey, een explosie van smaak!

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Pralines classic
€ 12,17

Samenstelling
. Selectie van ambachtelijke pralines
met klassieke smaken – zonder alcohol

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW

19

B2B
BROCHURE

Truffle Paradise
€ 8,96

Samenstelling
. 6 verrukkelijke truffels –
zonder alcohol
. 100 g

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Not just a truffle
€ 6,70

Samenstelling
. 4 heerlijke truffels –
zonder alcohol
. 76 g

Geschenkdozen

Prijzen excl. BTW
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Op de voorgaande pagina’s vond u
onze selectie met klassiekers en exclusieve
edities. Wenst u echter een geschenkdoos
op maat samen te stellen? Dat kan.
We helpen u graag met deskundig advies:
sophie@elisabeth.be
+32 (0)479 68 01 84
www.elisabeth.be
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WAAROM KIEZEN VOOR ELISABETH?
• Wij bieden een pasklare en stijlvolle oplossing voor uw geschenken
in elke prijsklasse.
prijsklasse.
• Wij verzorgen de volledige
logistiek rond de geschenken.
Wij leveren bij u op het bedrijf
of bij al uw medewerkers of klanten
thuis.
• Wij werken met artisanale,
Belgische producten die met veel
zorg en liefde worden samengesteld.
• Wij kunnen elk geschenk personaliseren naar het imago of de
huisstijl van uw bedrijf.
• Wij werken op een duurzame manier
samen met lokale leveranciers die
milieuvriendelijke oplossingen
aanbieden.
23
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DUURZAAMHEID
Voor de verpakkingen werkt Elisabeth
met lokale, Belgische leveranciers.
leveranciers.
Al onze micazakjes zijn 100%
recycleerbaar en mogen in de
blauwe PMD-zakken.
Voor Elisabeth zou het voordeliger
zijn om verpakkingen uit China te
laten overkomen, maar het is een
heel bewuste keuze om dit niet te
doen en al onze verpakkingen dicht
bij huis te bestellen
bestellen.
. Dit is
op alle vlak de meest duurzame
oplossing.
Voor onze lekkernijen werken wij
uitsluitend met lokale artisans.
artisans.
Dit is de basis van Elisabeth.
— Zaakvoerder Mireille Misseghers
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SOCIAAL ENGAGEMENT
Al onze zoetigheden worden samengebracht
gebr
acht en verpakt bij Elisabeth.
We hebben een fantastisch team van
inpakkers en verkopers die reeds
talrijke jaren bij ons werken.
Dit team is zeer divers qua
opleiding en achtergrond.
Wij geven 5% van onze
B2B-winst aan de
organisatie NASCI.
Dit is een vzw die zich inzet voor
jonge moeders. Deze vrouwen leven
vaak geïsoleerd met zeer
zeer beperkte
middelen van bestaan. Wij organiseren een kinderfeest voor hen en
steunen hen ook financieel.
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GEPERSONALISEERDE
RELATIEGESCHENKEN
Als bedrijf is uw imago en
uitstraling zeer belangrijk.
Wenst u als extra toets uw logo
op onze stijlvolle verpakking
te plaatsen? Dat kan.
Bij Elisabeth hebben we bijzondere
ervaring in het personaliseren van
relatiegeschenken.
Op de volgende pagina vindt u
vijf concrete voorstellen om van
uw relatiegeschenk een stijlvol
verlengstuk van uw bedrijfsimago
te maken.
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1.

2.

3.

4.

4. Doos

1. Sleeve

2. Kaart

3. Sticker

Plaats je logo/
merk op een
sleeve die
wij rond uw
geselecteerde
dozen schuiven.

Laat je boodschap drukken
op een klein
kaartje dat wij
bij uw geschenk
voegen.

Personaliseer
Sluit het zakje
of personaliseer de doos.
de doos met een
gepersonaliseerde
sticker.

5.

5. Lint
Een mooi lint
met uw logo of
merk.
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Referenties
by Elisabeth
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“Onze chocoladepakketten
werden perfect geleverd bij
al onze medewerkers thuis
in binnen- en buitenland,
samen met een kaartje
van ons bedrijf. Zij
krijgen graag artisanale
lekkernijen uit België.
Bedankt voor de vlotte
samenwerking.”
samenwerking.
”
- Peter Otten
Ketchum

“Wij werken graag samen
met Elisabeth: flexibel
en professioneel.
De geschenken worden
tijdig bezorgd en heel
goed verpakt, zodat de
verrassing piekfijn in
onze winkels en in onze
produktie afdeling in het
buitenland geleverd wordt.
Onze medewerkers zijn er
erg blij mee.”
- Mimi Lamote
Mayerline

“Reeds verschillende
jaren werken naar volle
tevredenheid samen met
Elisabeth om onze gasten
op gepaste wijze extra
te verrassen tijdens hun
verblijf in onze suites of
voor speciale gelegenheden.
Een goede en snelle
opvolging maakt het ook
fijn werken.”
werken.”
- Egbert Buursink
The Hotel Brussels
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Voorwaarden
by Elisabeth

Individuele levering
Wij kunnen de pakjes individueel versturen naar
elk adres afzonderlijk. Per adres in België: € 7.
Wij leveren u een excellijst waarin u de
adressen kan invullen. Na verzending sturen wij
u een lijst met de track and trace nummers.
Niet geleverde en niet opgehaalde pakketten
zullen door de post automatisch naar uw bedrijf
worden teruggestuurd. Hiervoor rekenen we de
kosten van de post aan u door (€ 2,5/retour).
Voor individuele leveringen in het buitenland
maken wij graag een gepersonaliseerde offerte.
Gegroepeerde levering
Levering in Brussel (1 adres): €  16
Levering buiten Brussel (1 adres): €  30
Levering buitenland (1 adres): op aanvraag
Algemene verkoopsvoorwaarden
Bij bestelling aanvaardt de koper uitdrukkelijk
de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

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 7 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.
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ONZE 9 WINKELS
Boterstraat 43
1000 Brussel
Boterstraat 49
1000 Brussel
Grasmarkt 55
1000 Brussel
Stoofstraat 55
1000 Brussel
Louizalaan 49
1060 Brussel
Kerkstraat 163
1150 Brussel
Korte Gasthuisstraat 35
2000 Antwerpen
Markt 10
8000 Brugge
Rue Vieille du Temple 22
75004 Parijs
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Meer informatie nodig?
U wenst een bestelling te plaatsen?
Stuur uw mail naar sophie@elisabeth.be
en wij helpen u graag verder.
+32 (0)479 68 01 84
www.elisabeth.be
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