ACTIEFOLDER

LOOPTIJD 7 NOVEMBER T/M 27 NOVEMBER 2022

Kleine Reep
Doos à 35 stuks

€30. 4 5

27.101.52 Melk 32% 50 gram
27.101.78 Melk hazelnoot 47 gram
27.101.36 Melk karamel zeezout 47 gram
27.101.10 Melk noga 47 gram
27.101.86 Puur 70% 50 gram

Wij zijn chocolademakers
met een missie
Onze visie is honderd procent slaafvrije
chocolade. Niet alleen onze chocolade, maar
alle chocolade wereldwijd. Dat maakt ons
geen doorsnee bedrijf, want we willen een
sociaal probleem oplossen.

Met waanzinnige lekkere chocolade waar
iedereen zijn vingers nog nét niet bij opeet,
geven we het goede voorbeeld en laten we
zien dat chocolade maken echt anders kan.
Dat je commercieel succesvol slaafvrije
chocolade kunt maken met Tony’s recept
voor slaafvrije cacao. Hiervoor volgen we
onze routekaart waarmee we de industrie,
politiek en consumenten in beweging
brengen om te veranderen.

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

ACTIEFOLDER

LOOPTIJD 7 NOVEMBER T/M 27 NOVEMBER 2022

Tiny Tony’s

Doos 900 gram à 100 stuks
27.110.01 Melk 32%
27.110.93 Puur 70%
27.111.00 Mix, alle smaken
van de regenboog

€14. 8 0

Wij zijn chocolademakers
met een missie
Onze visie is honderd procent slaafvrije
chocolade. Niet alleen onze chocolade, maar
alle chocolade wereldwijd. Dat maakt ons
geen doorsnee bedrijf, want we willen een
sociaal probleem oplossen.

Met waanzinnige lekkere chocolade waar
iedereen zijn vingers nog nét niet bij opeet,
geven we het goede voorbeeld en laten we
zien dat chocolade maken echt anders kan.
Dat je commercieel succesvol slaafvrije
chocolade kunt maken met Tony’s recept
voor slaafvrije cacao. Hiervoor volgen we
onze routekaart waarmee we de industrie,
politiek en consumenten in beweging
brengen om te veranderen.

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

