
  PAKKET 1   LIEFSTE MAMA €14,95

Een goed gevulde rood/wit doosje met ruim 500 gram bonbons en een heerlijke chocolade tablet 
met tekst voor de liefste mama.

Heeft u nog 
speciale wensen?

  PAKKET 2   VOOR DE CHOCOLADE LIEFHEBSTER €18,95

Smullen van het hele pakket; een goed gevuld groot chocolade hart met gemengde bonbons. 

Heeft u nog 
speciale wensen?

  PAKKET 3   SMULLEN MAAR! €24,95

Een mooi pakket gevuld met een Moederdag ballotin van 500 gram gemengde bonbons,  
een chocolade tablet met tekst voor de liefste mama, een doosje chocolade hartjes en een  
zakje praline hartjes!

Heeft u nog 
speciale wensen?

  PAKKET 4   MOM IS THE BEST! €39,95

Wow, hier verras je jouw moeder pas echt mee. Een luxe Moederdag ballotin met maar liefst  
750 gram gemengde bonbons, een chocolade tablet met tekst voor de liefste mama, een doosje 
chocolade hartjes en een zakje praline hartjes! En alles verpakt in een leuke mand, altijd handig
om weer te gebruiken voor de voorjaars plantjes!

Heeft u nog 
speciale wensen?

BESTELFORMULIER MOEDERDAG 2020
Verras jouw moeder met een van onze Moederdagpakketten! Kies jouw pakket uit, schrijf er een persoonlijke 
boodschap bij en wij zorgen dat het klaar wordt gezet in onze winkel. Wil je jouw moeder helemaal in het zonnetje zetten? 
Kies dan voor de speciale Choco Delivery! Jouw pakket wordt dan op Moederdag geheel in stijl bezorgd.

Naam

Telefoonnummer

Dit pakket is voor

Afhalen op  dinsdag 5 mei  woensdag 6 mei  donderdag 7 mei  vrijdag 8 mei  zaterdag 9 mei

Afhalen bij filiaal  Aalsmeer  Alphen  Amstelveen  Hoogvliet  Valkenswaard

LATEN BEZORGEN MET DE CHOCO DELIVERY VOOR €7,50 
(Vul onderaan de gegevens in) 

 Ja  Nee

Kijk op de volgende pagina voor de Choco Delivery!

Vink aan welk pakket je wilt bestellen. Meerdere pakketten bestellen? 
Vul dan per pakket een formulier in.



  CHOCO DELIVERY €7,50

Op zondag 10 mei bezorgen we bij jouw moeder thuis!
Geheel gekleed in stijl overvallen we haar voor de deur met een mooie 
persoonlijke boodschap van jou (en misschien van je broers en zussen) 
en natuurlijk met het overheerlijk chocolade pakket. Helemaal a la  
All You Need is Love! Dit wordt een Moederdag om nooit te vergeten.

Dit pakket is voor

Adres

Persoonlijk boodschap 
die wij speciaal mogen 
overbrengen:
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