Productoverzicht 2021
Chocolade bonbons in diverse smaken
€18,00
16 stuks in luxe doosje
€ 8,00
6 bonbons in zakje
Ophalen of verzenden:
• vanaf 8 februari 2021 (voor Valentijnsdag)
• vanaf 29 maart 2021 (voor Pasen)
• vanaf 3 mei 2021 (voor Moederdag)
• vanaf 13 december 2021 (voor Kerst)
Chocoladetruffels
€ 5,00
10 stuks in zakje
€10,00
20 stuks in doosje
2 soorten truffels:
• puur met gerookte amandel en caramelvulling
• melk met speculaaskruiden en cacaonibs
Ophalen of verzenden:
• vanaf 22 november 2021 (voor Sinterklaas)
Pure chocolade repen
€ 2,00
design “lijnen”
€ 2,00
design “blaadjes”
€ 3,00
design “urban”
Productiedatum in overleg.
Ophalen of verzenden.
Candy bars
€18,00

5 stuks in luxe doosje

Smaak en decoratie per serie van 5 stuks naar
keuze uit huidig assortiment.
Productiedatum in overleg.
Ophalen of verzenden.
Producten met kleur design of logo
Het gebruik van kleuren kan naar wens worden
ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan de kleuren
van uw bedrijfslogo of aan het thema van uw
evenement.
Ook het gebruik van chocolade transfersheets
bestaat tot de mogelijkheden. Hiervoor geldt
een minimale levertijd van 2 maanden.
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Productoverzicht 2021 vervolg
Holfiguren
€ 5,00 hartje (kan dienen als bonbondoosje)
€ 5,00 pompoen (kan dienen als bonbondoosje)
€15,00 paasei
Decoratie naar keuze.
Productiedatum in overleg.
Verzenden is niet mogelijk. Alleen ophalen.
Overige informatie
ART&CO chocolates
Wij, Rianne en Caspar, hebben een chocolade
atelier aan huis. U bent hier van harte
welkom.
We ontvangen graag een e-mail met uw vragen,
wensen en/of bestelling: info@artandco.nl.
Houdbaarheid
De vullingen voor de bonbons, truffels en
candy bars zijn beperkt houdbaar. Het zijn
vers producten. Daarom hebben we een beperkte
voorraad. Onze chocoladeproducten dienen
bewaard te worden bij kamertemperatuur.
Bewaar ze niet te lang en geniet ervan!
Duurzaamheid
Tegen inlevering van het luxe doosje,
ontvangt u 2 euro korting op een refill.
Ophalen of verzenden
Ophalen kan op afspraak in Lieshout of
Eindhoven. Voor zending houden wij de tarieven
aan van postbedrijven. Daarnaast kunnen wij
kosten voor de verzenddoos in rekening
brengen.
Betalen
Wij maken gebruik van een betaalverzoek.
Voor maatwerk kunnen we een factuur maken.
Website en Social media
• www.artandco.nl
• www.facebook.com/artandcochocolates
• www.instagram.com/artandcochocolates
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