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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

Per stuk verpakt
Doos 30 stuks à 100 gram
art.nr.: 27.005.33

 
Per stuk verpakt
Doos 18 stuks à 90 gram
art.nr.: 27.005.4112.75 8.10

De gevulde koek is een echt Nederlands prod-
uct. Een ronde koek die bereid is met roomboter 
en die daarnaast gevuld is met spijs.

De suikerwafel is een traditioneel product 
van Belgische oorsprong. Een lekkere, 
flinke bite. 

Per stuk verpakt
Doos 24 stuks à 56 gram  
art.nr.: 27.005.25

Per twee verpakt  
Doos 24 stuks à 2 x 40 gram
art.nr.: 27.003.69 10.659.90

De stroopwafel; een echte Hollandse lekkernij. 
Een heerlijke traktatie bij de koffie of zomaar 
tussendoor.

De American Cookie is een heerlijke grote, 
van origine Amerikaanse, chocoladekoek met 
stukjes chocolade. 

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 E: info@vhcjongensbv.nl
Bestelling per fax: 075 684 11 91 www.vhcjongensbv.nl  

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

Per stuk verpakt
Doos 30 stuks à 100 gram
art.nr.: 27.005.33

 
Per stuk verpakt
Doos 18 stuks à 90 gram
art.nr.: 27.005.4112.95 8.25

De gevulde koek is een echt Nederlands product. 
Een ronde koek die bereid is met roomboter en 
die daarnaast gevuld is met spijs.

De suikerwafel is een traditioneel product 
van Belgische oorsprong. Een lekkere, flinke 
bite. 

Per stuk verpakt
Doos 24 stuks à 56 gram  
art.nr.: 27.005.25

Per twee verpakt  
Doos 24 stuks à 2 x 40 gram
art.nr.: 27.003.69 10.959.50

De stroopwafel; een echte Hollandse lekkernij. 
Een heerlijke traktatie bij de koffie of zomaar 
tussendoor.

De American Cookie is een heerlijke grote, 
van origine Amerikaanse, chocoladekoek met 
stukjes chocolade. 


