
DE PAASHAAS EN CHOCOLADE ten voordele van 
KINDERKANKERFONDS of SAMEN TEGEN ARMOEDE

Steeds een unieke combinatie toch? 
Supplement van + € 0,26 per pakket.
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Naam :  ....................................................................................................................................
Adres :  ....................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................
E-mail :  ....................................................................................................................................
Tel. :  ....................................................................................................................................
BTWnr. :   ....................................................................................................................................
Contactpersoon:  .........................................................................................................................

 KinderKankerFonds

 Samen tegen Armoede

 Geen doel

 met/zonder logo

 Referentie Omschrijving Prijs/stuk Aantal

 Referentie Omschrijving Prijs/stuk Aantal

 Referentie Omschrijving Prijs/stuk Aantal

 2023-001 Pakket - 3 holle paaseieren 6cm - assort melk/puur/wit + 5 praliné individueel verpakte gevulde eitjes €  5.99  ......................

	 2023-002	 Pakket	-	3	holle	passeieren	6cm	-	assort	3	soorten	+	3	praliné	eitjes	+	mini	paasfiguur	 €	6.99	  ......................

 2023-003 Pakket - 2 holle paaseieren 6cm - assort 3 soorten + 1 hol paasei 8cm + 5 chocolade caracques € 7.75  ......................

 2023-004 Pakket - 8 holle paaseieren 6cm - assort 3 soorten chocolade € 8.85  ......................

	 2023-005	 Pakket	-	4	holle	paaseieren	8cm	+	praliné	figuren	(4	ex.	–	o.a.	haas,	lam,	kip,	paaspraline,….)	 €	10.85	  ......................

	 2023-HEB-01	 The	Happy	Easter	Box	gevuld	met	10	holle	eieren	9cm	–	assortiment	smaken		 €	19.99	  ......................

	 2023-HEB-02	 The	Happy	Easter	Box	gevuld	met	paashaas	19cm	+	6	holle	eieren	6cm	 €	14,85	  ......................

	 2023-HEB-03	 The	Happy	Easter	Box	gevuld	met	nestkip	7cm	+	5	ind	verpakte	praliné	eitjes	 €		9,95	  ......................

	 2023-HEB-04	 The	Happy	Easter	Box	gevuld	met	paashaas	19cm	+	assort.	paaschocolade	(eitjes,	figuurtjes,	pralines…)	€	11,75	  ......................

2023-SUG-001	 Paasdoos	met	diverse	versnaperingen;	o.a.	holgoed,	praliné	eitjes,	caracques,	pralines,	etc…	 €	18,75	  ......................

2023-SUG-002	 Mandje	ca.	12cm	gevuld	met	grote	en	kleine	eieren	met	kip	 €	24,20	  ......................

2023-SUG-003	 Paashaas	19cm	+	10	individueel	verpakte	praliné	eitjes	 €		14,60	  ......................                                         

2023-SUG-004	 Paasmanden	–	assort	eieren	en	versnaperingen	ca	1,5kg	-	2,5kg	–	3,5	kg	 €	6,95	p.p.	  ......................
  (ook grotere manden voor grotere of kleinere afdelingen e.d. mogelijk – maatwerk is mogelijk)

2023-SUG-005	 Paastaart	–	pralines	en	paas	gerelateerd	snoepgoed	–	ca	15cm		-	ca	600gr	 €	21,00	  ......................

Verpakt in mica zakje met passende strik in over dozen via eigen transport. Vraag uw LOGO vermelding!!! GRATIS!!!

NIEUW :	 The	Happy	Easter	BOX
 Een UNIEK mooi doosje in karton met eigen lay-out. Kan gepersonaliseerd worden met LOGO via  
 sticker. Ook volledige perso mogelijk vanaf 2500ex op aanvraag. Wees er tijdig bij…
Opgelet : Andere samenstellingen mogelijk. Vraag tijdig UW inhoud!!!

Tal van suggesties op www.luctra.be – foto’s kunnen licht afwijken i.v.m. aanlevering goederen
Alle suggesties worden netjes verpakt met een passende verpakking en of mica papier met strik!

Gewenste leverdatum .............../.............../2023. U wordt verwittigd VOOR de levering.

2023-SUG-001

2023-HEB-01-04

2023-SUG-0032023-SUG-002 2023-SUG-004 2023-SUG-005



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 ? Andere invulling van uw pakketten ? Een bepaald budget ? Verdere personalisatie ?  
Ook een PAASPAKKET OP MAAT is mogelijk. Ook suikerarme pakketten zijn verkrijgbaar. Contacteer ons voor 
prijsofferte. Heeft u vragen ? Vragen kost niets … 

Wenst u THUISBEZORGING van uw pakketten. Bezorg ons alle nodige info; o.a. aantal adressen, ligging, …  
wij zorgen voor een passende offerte. FACULTATIEVE	thuisbezorging : de thuisbezorging kan steeds achteraf 
geboekt worden tot 3 weken VOOR de gevraagde leveringsdatum.

Alle items kunnen indien gewenst gratis voorzien worden van uw logo of Paasboodschap. Graag bevestigen 
bij de bestelling. Chocolade is uiterst lekker. Onze chocolatier werkt dan ook met de beste grondstoffen van 
Callebaut. Wij steunen sinds vele jaren KINDERKANKERFONDS	en	WELZIJNSZORG	(Samen	tegen	Armoede). 
Het supplement van € 0,26/pakket is uiteraard GEEN verplichting. Alle pakketten worden met de meeste zorg 
behandeld.

Een goed gevoel bij iets lekkers is dat er 
mensen mee geholpen worden, zowel li-
chamelijk als materieel. Steeds een UNIEKE 
COMBINATIE TOCH ? De bijdragen worden 
door Luctra doorgestort aan het gekozen 
doel. Hierbij vermelden wij naam en toe-
naam.

GRATIS levering op 1 adres in België vanaf :  
€ 500,00 – Port en leveringskosten voor  
orders kleiner dan € 500,00 -> € 15,00

Wij verzorgen de leveringen met EIGEN 
TRANSPORT en trachten de gevraagde leve-
ringsdatum zoveel mogelijk te respecteren. 
Afhaling op afspraak is steeds mogelijk.

Prijzen: ex btw 6% op chocolade – 21% op 
bijdragen “Kinderkankerfonds” of “Samen 
tegen Armoede“. Betaling : 30 dagen factuur- 
datum

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

Datum :  .................................................................
Handtekening

2 0 2 3

Gezien de verse fabricaten is TIJDIG BESTELLEN ten zeerste 
aangeraden. U kiest trouwens zelf UW LEVERINGSDATUM! 
Laattijdig binnen gekomen orders kunnen niet meer VOOR Pasen 
geleverd worden. Aarzel niet, kies en bestel NU!

2023-SUG-006	 Mini	box	in	kraft	met	klein	micazakje	ingewerkt	-	250gr	paassnoep	 €	19,50	  ......................

2023-SUG-007	 Groot	ei	gevuld	met	paaspralines	–	netjes	verpakt	in	doos	-	ca	500gr	 €	19,95	  ......................

2023-SUG-008	 Brievenbus	doosje	met	20	individueel	verpakte	praliné	eitjes	-	diverse	smaken	 €	17,00	  ......................

2023-SUG-009	 Brievenbus	doosje	met	25	individueel	verpakte	praliné	eitjes	-	diverse	smaken	 €	21,00	  ......................

2023-SUG-010	 Brievenbus	doosje	met	30	individueel	verpakte	praliné	eitjes	-	diverse	smaken	 €	25,00	  ......................
  In elke brievenbus doos zit een kaartje “Happy Easter met logo bedrijf” + kleine tekst naar wens  Deze dozen kunnen door onze zorgen bij 
	 	 de	bestemmeling	gebracht	worden.	Zowel	in	BE	als	NL.	Portkosten	worden	u	voorgelegd	bij	de	offerte.

 Referentie Omschrijving Prijs/stuk Aantal

2023-SUG-006 2023-SUG-008 -> 0102023-SUG-007


