
GELUK IN EEN EMMERTJE 

  

Gekleurd emmertje in metaal 8/8cm – herbruikbaar als bloempotje 

Met 5   praliné eitjes + kip fondant/melk  (ref.EM8-5) € 6,45/st 

Met 10 praliné eitjes + kip fondant/melk (ref.EM8-10) € 9,35/st 

 

 

Gekleurd emmertje in metaal 11/11cm – herbruikbaar als bloempotje 

Met 3 holle eieren 6cm + 5 praliné eitjes(ref.EM11-35)    €   8,25/st 

Met 3 holle eieren 6cm + 5 praliné eitjes + paasklokjes guimauves (ref.EM11-35G) €   9,40/st 

Met 5 holle eieren 6cm + 3 pral.eitjes + haasjes/konijntjes/paaskl.(ref.EM11-53GK) € 11,25/st 

 

 

GELUK IN EEN DOOSJE 

Kubus doosje 8/8 in wit karton met venster   

 Met ca 250gr praliné eitjes(ref.KUB-8)  € 14,10/st 

Kubus doosje 10/10 in wit karton met venster 

 Met ca 500gr praliné eitjes(ref.KUB-10)  € 28,35/st 

 Met holgoed melk/fondant(ref.KUB-10H) € 11,90/st 

Grote eierdoos in wit karton met venster en paasdeco  

 Met 16 eieren 6cm melk/fondant(ref.GD-16) € 19,95/st 

 Met guimauves klokjes – ca 700gr(ref.GD-G) € 34,75/st 

Transparant doosje  

 Met ca 150gr praliné eitjes(ref.TR-150)  € 10,80/st 

 Met ca 350gr praliné eitjes(ref.TR-350)  € 22,00/st 

 

GELUK IN EEN ZAKJE (minimum 30 stuks!!!) 

 

 

Transparant PP zakje 

 Met 5 praliné eitjes (ref. Z-50)   € 4,15/st 

 Met guimauves assortiment(ref. Z-GU)  € 3,10/st 

 Met marsepein paasdiertje 60gr(ref. Z-PD) € 5,30/st 

 

 

 

 

Alle items kunnen indien gewenst  - zonder toeslag -   met het logo van het bedrijf voorzien worden.  

Graag bevestigen bij de bestelling. 



DE PAASHAAS EN CHOCOLADE t.v.v. 
“SAMEN TEGEN ARMOEDE“ of “KINDERKANKERFONDS“ 

SUGGESTIES

Gewenste leverdatum .............../.............../2021.      U wordt verwittigd VOOR de levering.

 Ref. ZAKJES E. Prijs Aantal

Z-50 (min. 30 ex.) € 4,15  ...........

Z-GU (min. 30 ex.) € 3,10  ...........

Z-PD (min. 30 ex.) € 5,30  ...........

 Ref. DOOSJES E. Prijs Aantal 

KUB-8 € 14,10  ...........

KUB-10  € 28,35  ...........

KUB-10H € 11,90  ...........

GD-16 € 19,95  ...........

GD-G € 34,75  ...........

TR-150 € 10,80  ...........  

TR-350 € 22,00  ...........

 Ref. EMMERTJES E. Prijs Aantal 

EM8-5 € 6,45  ...........

EM8-10 € 9,35  ...........

EM11-35 € 8,25  ...........

EM11-35G € 9,40  ...........

EM11-53GK € 11,25  ...........

Steeds een unieke combinatie toch? 
Supplement van  + € 0,26 per pakket.

PRINTINGS & OFFICE SUPPLIES bvba 

Luctra bv 
Brakelberglei 12 | 2820 Bonheiden 
Tel 32 (0)15 51 82 21 | Gsm +32 (0)495 28 13 57 
info@luctra.be | www.luctra.be

Heeft u speciale wensen ? Heeft u een bepaald budget ?  
Wij maken UW PAASPAKKET op maat !

GRATIS levering op 1 adres in België vanaf: € 350. 
Port- en leveringskosten: € 12,95 voor orders < € 350! 
Afhaling mogelijk op afspraak! 

Prijzen exclusief btw 6% op chocolade.  
21% btw op bijdrage “Kinderkankerfonds” of  
”Samen tegen Armoede”.

Gezien de verse fabricaten is bestellen  
VOOR 18/03/2021 ten zeerste aangeraden. 
OP is OP!

U kan de bestelbon ook downloaden op www.luctra.be

Datum : .................................................

Handtekening : ......................................

2021

NIEUW  Onze PAAS SUGGESTIES 2021 op www.luctra.be
o.a. GELUK in een zakje, GELUK in een doosje, GELUK in een emmertje...  

afgeleverd in mooie verpakking met vermelding van uw LOGO

Naam :  ................................................................................
Adres :  ................................................................................
  ................................................................................
E-mail :  ................................................................................
Tel. :  ................................................................................
BTWnr. :   ................................................................................

 KinderKankerFonds

 Samen tegen Armoede

 /


