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Met speculaas is er van alles mogelijk!
Bijna alle figuren zijn mogelijk en kunnen voorzien worden van uw logo.
Speculaas op maat en voor elk moment.
Er wordt gebruik gemaakt van 3D printtechniek om de mallen te maken. Op deze manier kunnen we
u gepersonaliseerde speculaas aanbieden, voor een aantrekkelijke betaalbare prijs op een 100%
veilige manier en materiaal. En niet onbelangrijk: Met materiaal dat bestaat uit 70% gerecycleerd
PET.
Wanneer uw mal geprint is, maken we uw speculaasjes op de volledig ambachtelijke manier, met uw
gepersonaliseerde mal.
De prijs van de koekjes wordt bepaald door het gewicht. M.a.w. afhankelijk van de grootte en dikte
van de speculaasvorm!
Om u een voorbeeld te geven.
Voor een garagebedrijf hebben wij in 2019 een speculaasvorm laten maken in de vorm van VWkever.

En de prijs:
Speculaas in de vorm van een VW Kever
90 mm x 1475 mm x 4 mm, gewicht ± 40 gram
verpakt per stuk in cellofaanverpakking
1.000 stuks € 1,25 per stuk incl. 9% BTW
1 x clichékosten voor speculaasmal VW Kever € 35,00 incl. 21% BTW
Mindere afname ook mogelijk.
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Wat dacht u van speculaasjes met uw
bedrijfslogo bij de koffie of thee!
Klein rechthoek koffiekoekje formaat (3cm x 6cm)
Eenmalige clichékosten € 25,00 incl. BTW
€ 30,00 incl. 9% btw per 100 stuks. "bulk" verpakt (2x50)

Klein rond koffiekoekje ø 4,5 à 5 cm.
Eenmalige clichékosten € 25,00 incl. BTW
€ 30,00 incl. 9% BTW per 100 stuks. "bulk" verpakt.

(De twee bovenstaande soorten zijn niet echt geschikt om een logo duidelijk weer te geven. Het zijn
echte “restaurantkoekjes”. De grote rechthoekige koeken hieronder zijn ontwikkeld om een logo
duidelijk weer te geven).

Grotere rechthoek geschenk koeken (6cm x 8cm)
Eenmalige clichékosten € 35,00 incl. BTW
€ 90,00 incl. 9% BTW per 100 stuks. Verpakt per 20 stuks.
(Deze zijn uitermate geschikt om uw logo duidelijk weer te geven.)

Wilt u de bovenste 3 soorten per 5 stuks verpakt hebben. Dat kan natuurlijk! De extra kosten zijn
dan € 0.05 per zakje.
De 3 bovenstaande koekjes zijn de standaard modellen. Uiteraard zijn er veeeeel meer vormen
mogelijk vraag hiervoor een offerte aan. Hieronder een voorbeeld van een duif en bovenaan staat
een voorbeeld van een VW-kever. De prijs van de koekjes wordt bepaald door het gewicht.
Speciale vorm
Eenmalige clichékosten € 25,00 à €40,00 incl. BTW naar afhankelijk van de
grootte van de mal.
Prijs van de koeken/koekjes wordt bepaald door het gewicht.
Richtprijs € 40,00/kilo incl. 9% btw, deze duifjes zijn 15 gram.
Goberg Fondswerving Twello – Vivaldistraat 19 – 7391 ST Twello – T 0571-273129 - M 06-11457010

