
ACTIEFOLDER
LOOPTIJD 23 MEI T/M 12 JUNI 2022

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Tel: 075 - 684 30 55  |  Bestellingen: 075 - 684 78 60  |  info@vhcjongensbv.nl  |  www.vhcjongensbv.nl

ALL NATURAL POPCORN
Geen kunstmatige geur-, kleur- en 

smaakstoffen 

Vezelrijk

Glutenvrij 

Pinda & notenvrij 

Lactose vrij

Soja vrij

Non gmo   

KLEINE 
UITDEELZAKJES

Spetterende actie!
Per doos à 21 stuks slechts € 0.35 per zakje! 

SPECIALE AANBIEDINGEN   |   Looptijd 27 januari t/m 9 februari 2020
Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account? 
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
Tel: 075 - 684 30 55

Bestellingen per telefoon: 075 684 78 60
Bestelling per fax: 075 684 11 91

U kunt deze actie ook online bekijken op onze website.  Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

E: info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl  

   DE FEITEN:
   All Natural Popcorn

   Met echte popcornsmaak om van te genieten

   Alleen gemaakt van de beste ingrediënten

    Hete lucht gepofte popcorn zonder  

ongepofte maïskorrels

   Allergenenvrij € 7.40

per doos

27.805.93 Jimmy’s mini bag popcorn zoet 

27.804.78 Jimmy’s mini bag popcorn zout 

27.822.18 Jimmy’s mini bag popcorn sweet & salt       

doos 21 stuks à 27 gram 
doos 21 stuks à 17 gram 

doos 21 stuks à 22 gram

Art. nr.  Productomschrijving  Inhoud 

ALL NATURAL POPCORN
• Geen kunstmatige geur-, kleur- 

en smaakstoffen
• Vezelrijk
• Glutenvrij
• Pinda & notenvrij
• Lactose vrij
• Soja vrij
• Non gmo

DE FEITEN
• All Natural Popcorn
• Met echte popcornsmaak om 

van te genieten
• Alleen gemaakt van de beste 

ingrediënten
• Hete lucht gepofte popcorn 

zonder ongepofte maïskorrels
• Allergenenvrij



ACTIEFOLDER
LOOPTIJD 23 MEI T/M 12 JUNI 2022

Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account?
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
U kunt deze actie ook online bekijken op onze website. Prijswijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

Tel: 075 - 684 30 55  |  Bestellingen: 075 - 684 78 60  |  info@vhcjongensbv.nl  |  www.vhcjongensbv.nl

ALL NATURAL POPCORN
Geen kunstmatige geur-, kleur- en 

smaakstoffen 

Vezelrijk

Glutenvrij 

Pinda & notenvrij 

Lactose vrij

Soja vrij

Non gmo   

KLEINE 
UITDEELZAKJES

Spetterende actie!
Per doos à 21 stuks slechts € 0.35 per zakje! 

SPECIALE AANBIEDINGEN   |   Looptijd 27 januari t/m 9 februari 2020
Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account? 
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
Tel: 075 - 684 30 55

Bestellingen per telefoon: 075 684 78 60
Bestelling per fax: 075 684 11 91

U kunt deze actie ook online bekijken op onze website.  Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

E: info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl  

   DE FEITEN:
   All Natural Popcorn

   Met echte popcornsmaak om van te genieten

   Alleen gemaakt van de beste ingrediënten

    Hete lucht gepofte popcorn zonder  

ongepofte maïskorrels

   Allergenenvrij € 7.40

per doos

27.805.93 Jimmy’s mini bag popcorn zoet 

27.804.78 Jimmy’s mini bag popcorn zout 

27.822.18 Jimmy’s mini bag popcorn sweet & salt       

doos 21 stuks à 27 gram 
doos 21 stuks à 17 gram 

doos 21 stuks à 22 gram

Art. nr.  Productomschrijving  Inhoud 

SPETTERENDE ACTIE!
Slechts € 0.35 per zakje!

ALL NATURAL POPCORN
Geen kunstmatige geur-, kleur- en 

smaakstoffen 

Vezelrijk

Glutenvrij 

Pinda & notenvrij 

Lactose vrij

Soja vrij

Non gmo   

KLEINE 
UITDEELZAKJES

Spetterende actie!
Per doos à 21 stuks slechts € 0.35 per zakje! 

SPECIALE AANBIEDINGEN   |   Looptijd 27 januari t/m 9 februari 2020
Bestel uw producten snel en gemakkelijk via internet. Nog geen account? 
Neem dan contact op met de verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. 
Tel: 075 - 684 30 55

Bestellingen per telefoon: 075 684 78 60
Bestelling per fax: 075 684 11 91

U kunt deze actie ook online bekijken op onze website.  Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.  

E: info@vhcjongensbv.nl
www.vhcjongensbv.nl  

   DE FEITEN:
   All Natural Popcorn

   Met echte popcornsmaak om van te genieten

   Alleen gemaakt van de beste ingrediënten

    Hete lucht gepofte popcorn zonder  

ongepofte maïskorrels

   Allergenenvrij € 7.3355
per doos

27.805.93 Jimmy’s mini bag popcorn zoet 

27.804.78 Jimmy’s mini bag popcorn zout 

27.822.18 Jimmy’s mini bag popcorn sweet & salt       

doos 21 stuks à 27 gram 
doos 21 stuks à 17 gram 

doos 21 stuks à 22 gram

Art. nr.  Productomschrijving  Inhoud Jimmy’s mini bag
popcorn zoet
Doos 21 stuks à 27 gram
Art.Nr.: 27.805.93

7.35

Jimmy’s mini bag
popcorn zout
Doos 21 stuks à 17 gram
Art.Nr.: 27.804.78

7.35

Jimmy’s mini bag
popcorn sweet & salt
Doos 21 stuks à 22 gram
Art.Nr.: 27.822.18

7.35

Jimmy’s popcorn 
zoet
Doos van 6 tubs
à 140 gram
Art.Nr.: 27.824.24

7.95

Jimmy’s popcorn 
zout
Doos van 6 tubs
à 90 gram
Art.Nr.: 27.824.32

7.95


