
HANDGESPOTEN CHOCOLADELETTERS
SINT EN PIET VERSIERING

NOTEN VERSIERING 

FUNKY VERSIERING 

GEDECOREERDE CHOCOLADELETTER 

GEVULDE CHOCOLADELETTER

CHOCOLADELETTERS
van 100% belgische en duurzame chocolade



HANDGESPOTEN CHOCOLADELETTERS
Deze heerlijk romige chocoladeletters worden vers met de hand gespoten van de beste Belgische en 
eerlijke chocolade. Je kunt kiezen uit melk, wit, puur en onze nieuwe Gold chocolade (gekarameli- 
seerde witte chocolade). Elke chocoladeletter is verkrijgbaar in drie formaten en verschillende soorten 
decoratie. Hieronder alle opties. Voor Gold chocolade geldt een toeslag van 0,75.

SINT & PIET VERSIERING
Klein: 5,45
Middel: 6,95
Groot: 8,75

FUNKY VERSIERING
Klein: 6,20
Middel: 7,70
Groot: 9,50

NOTEN VERSIERING
Klein: 6,45
Middel: 7,95
Groot: 9,75

Met deze 
mega bonbons 

steel je de show! 
Gemaakt van de 

beste chocolade en 
heerlijk gevuld.

Gevulde chocoladeletters

Kies uit de volgende varianten:
Witte chocolade met crèmevulling van speculaas: 9,95

Melkchocolade met crèmevulling van likeur 43: 10,50
Pure chocolade gevuld met marsepein en een ganache van vanille: 10,50

Gold chocolade gevuld met salted popcorn en knettersuiker: 9,95

https://www.bonvanie-chocolade.nl/chocoladeletters/handgespoten-chocoladeletters/
https://www.bonvanie-chocolade.nl/chocoladeletters/gevulde-chocoladeletters/


luxe gedecoreerde chocoladeletters
Deze luxe gedecoreerde 
chocoladeletters maken we van de 
beste Belgische en eerlijke chocolade. 
Je kunt kiezen uit melk, wit, puur en 
onze nieuwe Gold chocolade 
(gekarameliseerde witte chocolade). 
Elke chocoladeletter is verkrijgbaar in 
twee formaten. Voor Gold chocolade 
geldt een toeslag van 0,75.

Middel: 4,95
Groot: 6,95

ALGEMENE INFORMATIE

We kunnen elke gewenste letter van A tot Z voor je maken. De gevulde letters zijn alleen in de letter S verkrijgbaar.
Iedere gewenste chocoladeletter mogelijk!

Verpakking chocoladeletter
De chocoladeletter wordt verpakt in een prachtig mat-gouden doosje met luxe Bonvanie Sint & Piet sleeve met venster. 
Optioneel kun je het doosje extra laten verpakken in folie of cadeaupapier en een gratis tekstkaartje laten toevoegen. Ook 
kunnen we de verpakking voorzien van een handgeschreven sticker met de naam van degene die de letter ontvangt.

Laten versturen?
Geen probleem: onze chocoladeletters passen door de brievenbus. 
Een brievenbuszending kost 4,50 euro. Bestel je twee of meer 
letters voor één adres? Dan versturen we het als pakket (6,95 euro). 
Wil je versturen naar veel verschillende adressen? Neem even 
contact met ons op, we hebben hier een speciale sheet voor.

Gluten- of lactosevrij?
De pure gedecoreerde chocoladeletters kunnen we lactosevrij maken door andere decoratie te gebruiken. Ook kunnen we 
bijna alle chocoladeletters glutenvrij maken. Geef bij je bestelling door wat je wensen zijn. Let op: al onze chocoladeletters 
kunnen sporen van allergenen bevatten omdat we in één chocolade-atelier werken.

Logo op je chocoladeletters?
Wil je een bedrijfslogo op je chocoladeletters? Geen probleem, dit kan 
op iedere gewenste letter. We plaatsen je logo op een eetbaar 
chocolade-schildje. Dit schildje wordt geplaatst op de chocoladeletter.

heb je een vraag?

App of bel naar: 
085 130 7800

https://www.bonvanie-chocolade.nl/chocoladeletters/luxe-gedecoreerde-chocoladeletters/
https://www.bonvanie-chocolade.nl/chocoladeletters/chocoladeletters-met-logo/
https://wa.me/31851307800


Lever dit formulier in bij één van onze winkels 
of bestel via: bonvanie-chocolade.nl

Bestelformulier

HANDGESPOTEN CHOCOLADELETTERS
SINT EN PIET VERSIERING
Witte chocolade 
Melkchocolade
Pure chocolade
Gold chocolade 

NOTEN VERSIERING 
Witte chocolade 
Melkchocolade
Pure chocolade
Gold chocolade 

FUNKY VERSIERING 
Witte chocolade 
Melkchocolade
Pure chocolade
Gold chocolade 

GEDECOREERDE CHOCOLADELETTER 
Witte chocolade 
Melkchocolade
Pure chocolade
Gold chocolade 

GEVULDE CHOCOLADELETTER
Witte chocolade met crèmevulling van speculaas
Melkchocolade met crèmevulling van likeur 43
Pure chocolade met marsepein en vanille 
Gold chocolade met knettersuiker en popcorn

KLEIN 
 

 MIDDEL  GROOT 

VERPAKKINGSOPTIES:
sleeve met venster      

CHOCOLADELETTERS
van 100% belgische en duurzame chocolade

sleeve met venster + folie      sleeve met venster + cadeaupapier 

Naam: 

Datum:

Betaald:

Ophalen in: 

VOOR BONVANIE MEDEWERKER:

NeeJa Paraaf
W / R / N / BEZ

Naam: 

Telefoon:

Email:

Afhaaldatum: 

Wil je een tekstkaartje bij je bestelling? JA/NEE

Gewenste tekst:

Eventuele opmerking?

Wil je een logo ? JA / NEE
Mail deze dan naar 

info@ijsenchocolade.nl

Noteer het gewenste 
aantal + letter. Gevulde letters 

zijn alleen verkrijgbaar 
in de letter S.

https://www.bonvanie-chocolade.nl/chocoladeletters/



