
Melk: Puur:

Melk: Puur:

Melk: Puur:

Tablet met tekst 

21 * 7 cm  -  maximaal 15 letters  -  € 3,50

Vul hier uw tekst in:

Vul hier uw tekst in:

Wensplaat met tekst

22 * 41 cm  -  maximaal 8 woorden   -   € 17,95

                                      

Vul hieronder uw bestelling in:

Bestelling ingepakt:  

Besteldatum: 

Afhaaldatum:(vanaf 12 februari)

Naam:

Adres:

Tel. Nr: 

Winkel (selecteer waar u de bestelling wilt afhalen) :

Verras jouw (geheime) liefde met een echt persoonlijk cadeau van Martinez Chocolatier. 

Laat een chocolade tablet, hart of wensplaat opspuiten met jouw eigen persoonlijke 

chocolade tekst.

Bestellen kan tot en met 8 februari, zodat u uw bestelling vanaf 12 februari kan ophalen in uw 

gewenste Martinez Chocolatier winkel. Dit kunt u bovenaan aangeven. Mail deze bestellijst naar 

de gewenste winkel of lever uw bestelling in in de winkel.

Let op: Hou rekening met het maximaal aantal letters of woorden op het gewenste product. Om 

teleurstellingen te voorkomen vragen we ten alle tijde uw telefoonnummer in te vullen zodat we 

uw bestelling samen met u kunnen aanpassen mocht dit nodig zijn.

Vul hier uw tekst in:

Hart met tekst

23 * 23 cm  -  maximaal 5 woorden   -   € 9,95

Ja Nee

Amstelveen, Rembrandtweg 140 

Aalsmeer, Punterstraat 11

Valkenswaard, Handwerkstraat 12

Alphen a/d Rijn

Bestellijst 

Valentijn Actie



                                   

                                  

                                 

Let op:

maximaal 2 regels

maximaal 12 letters per woord

Let op:

maximaal 2 regels

maximaal 12 letters per woord

I love you

My Valentine

23 * 23 cm  -  maximaal 5 woorden   -   € 9,95

Hart met tekst

Tablet met tekst 

21 * 7 cm  -  maximaal 15 letters  -  € 3,50

22 * 41 cm  -  maximaal 8 woorden   -   € 17,95

Schatje, jij bent de 

allerliefste die ik ken!

Wensplaat met tekst

Instructies

tekst

Je bent de 
allerliefste

I love
you!

Je bent mijn 
hartendief

Schatje, ik 
hou van jou


