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Paasklok is in melk, witte of fondant Callebaut 
chocolade verkrijgbaar - 180 gr en 14 cm groot. 

Prijs excl. Btw: 4,25€ 




Fabergé decoratieve tinnen eieren gevuld met 
een assortiment van 150 gr gevulde kleine 

paaseitjes (melk, wit, fondant eitjes met 
diverse vullingen van vanille, praliné, 

botercaramel, mokka, pistache,...).  

Prijs excl. Btw: 9,66€ 

  




Een klein chocolade badeendje van 45 gr - 
7cm. 

Verkrijgbaar in melk, witte, fondant of geel 
ingekleurde chocolade samen ingepakt met  

100 gr kleine gevulde eitjes. 
Prijs excl. Btw: 5,66€ 

Zakje gevuld met 150 gr Callebaut chocolade 
eieren (melk, wit en fondant) aangevuld met 

100 gr kleine gevulde eitjes 
  

                 Prijs excl. Btw: 6,83€ 





Staande haas van 32 cm in melk, witte of 
fondant Callebaut chocolade verkrijgbaar. 

  
                 Prijs excl. Btw: 8,01€ 
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6 Twee kleine lachhaasjes in melk en pure chocolade aangevuld met een 
wit paasei en 4 kleine gevulde paaseitjes. 

       Prijs excl. Btw: 9,33€ 
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(Kwartel) Eierdoosje ingevuld met 12 kleine gevulde paaseitjes en voorien van uw logo 
of een boodschap naar keuze. 

Prijs excl. Btw: 4,77€ 

Ook te verkrijgen in een kleiner kwartel eierdoosje met 6 kleine gevulde paaseitjes 

Prijs excl. Btw: 2,77€ 

Een lachhaas van 20 cm aangevuld met 5 chocolade gevulde paaseitjes. 

                                         Prijs excl. Btw: 7,02€ 

Mooie zak gevuld met een assortiment melk, fondant en witte chocolade eieren 
(Callebaut - 200 gr), aangevuld met kleine gevulde paaseitjes (100 gr). 

Prijs excl. Btw: 8,02€ 

10 Luxueus verpakt, gevuld paasei met kleine eitjes of pralines. 
                 Prijs excl. Btw: 18,86€ PA
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Deze lachhaas is in 3 formaten 
verkrijgbaar (witte, melk of fondant 
Callebaut chocolade). 
Een haasje van 17 cm hoog, weegt 100 
gram - Prijs excl. Btw: 3,30€ 
Een haas van 26 cm hoog, weegt 200 
gram - Prijs excl. Btw: 5,18€ 
Een haas van 36 cm hoog, weegt 500 
gram - Prijs excl. Btw: 11,79€ 

Eierdoosje gevuld met 4 chocolade paaseieren van 6 cm. 
We kunnen deze voor U ook personaliseren 

  
Prijs excl. Btw: 2,83€  

Of 
Eierdoosje gevuld met  6 chocolade paaseieren 

Prijs excl. Btw: 4,05€
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13 14Een Callebaut chocolade haan van 400 gr. 
Verkrijgbaar in melk, witte of fondant 

chocolade. 
Prijs excl. Btw: 

9,43€

Wenst U uw personeel of klantenrelaties liever te verwennen per 
departement door een paasmand ( gevuld met paaseieren, gevulde 
eitjes, caraque,...) te presenteren, laat ons graag uw budget en/ of 

bestemd aantal personen weten en we maken een geschenk op maat.  

Pasen '150' 
Luxueus blikken doosje gevuld 
met 150 gr kleine eitjes, 150 gr 

chocolade minifiguurtjes, 150 gr 
chocolade paascaraque. 

Prijs excl. Btw: 14,15€



Graag helpen wij u ook dit jaar in de zoektocht naar een originele Paasattentie voor uw 
werknemers of relaties. Ook voor Pasen 2016 hebben wij weer een uitgebreide collectie van 

paaseieren, paaspakketten en paasfiguren die u kunt bestellen: 


T: 03 776 02 04 
E mail: info@vanpoeck.com 


Heeft u vragen of bent u op zoek naar specifieke paasgeschenken, neemt u dan gerust 

vrijblijvend contact met ons op. 
Ons aanbod kan u eveneens bekijken op  


www.vanpoeck.com 




VAN POECK
STATIONSSTRAAT 38 - 9100 SINT-NIKLAAS
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