
 

 

 

GEPERSONALISEERDE MOGELIJKHEDEN 

PRIJSLIJST 2020 

 

Gepersonaliseerde blikken 

Wit blik waarvan het deksel bedrukt kan worden -verkrijgbaar vanaf 20 stuks  

 

  200g 16,80 euro  gevuld met Antwerpse Handjes 

   300g 24,70 euro  gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment koekjes 

   550g 32,75 euro  gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment koekjes  

 

 

 

Gepersonaliseerde sleeves over blik  

Philip’s Biscuits blik voorzien van gepersonaliseerde sleeve – verkrijgbaar vanaf 50 stuks 

Beschikbaar voor Philip’s Biscuits Classic Line, Limited Edition, Sint -of Eindejaarsblik  

 

Blik 200g vanaf 50 stuks  21,65 euro gevuld met Antwerpse Handjes 

   vanaf 100 stuks  18,75 euro  

   vanaf 150 stuks  17,80 euro   

   vanaf 250 stuks  16,80 euro    

 

 



 

Blik 300g vanaf 50 stuks  29,35 euro gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment 

   vanaf 100 stuks  26,35 euro   

   vanaf 150 stuks  25,35 euro   

   vanaf 250 stuks  24,50 euro   

 

Blik 550g vanaf 50 stuks  37,40 euro gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment 

   vanaf 100 stuks  34,50 euro   

   vanaf 150 stuks  33,30 euro   

   vanaf 250 stuks  32,20 euro   

 

    

 

 

Gepersonaliseerde sleeves over ballotin 

Verkrijgbaar vanaf 50 stuks  

 

Ballotin 125g vanaf 50 stuks  12,90 euro gevuld met Antwerpse Handjes  

  vanaf 100 stuks  10,00 euro  

  vanaf 150 stuks   8,95 euro  

  vanaf 250 stuks    8,20 euro   

 

Ballotin 250g vanaf 50 stuks  18,30 euro gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment 

  vanaf 100 stuks  15,25 euro  

  vanaf 150 stuks  14,15 euro   

  vanaf 250 stuks  13,45 euro  

 

Ballotin 550g  vanaf 50 stuks  31,40 euro gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment 

   vanaf 100 stuks  28,40 euro 

   vanaf 150 stuks  27,40 euro 

   vanaf 250 stuks  26,55 euro 

    

Ballotin 1kg vanaf 10 stuks  55,70 euro gevuld met Antwerpse Handjes of assortiment 

     



 

Mini ballotin met 5 Antwerpse Handjes 

   vanaf 50 stuks    8,00 euro  

   vanaf 100 stuks  5,35 euro  

   vanaf 250 stuks  3,65 euro  

   vanaf 500 stuks  3,20 euro  

   vanaf 1000 stuks 2,80 euro  

 

 

 

 

 

Praktische informatie bestelling gepersonaliseerde items: 

Prijzen steeds per stuk inclusief BTW 

In bovenvermelde prijzen is het drukwerk en 1 proefdruk (digitaal doorgestuurd) inbegrepen 

Het artwork dient door u aangeleverd te worden, bij voorkeur in hoge resolutie PDF of JPG-formaat. 

Opgegeven gewichten kunnen licht afwijken. 

De blikken worden standaard voorzien van een Sint -of Eindejaars verpakking 

 

Houdbaarheid koekjes 

Blik tot 5 weken 

Ballotin tot 2 weken 

 

U kan bestellen via bestellingen@philipsbiscuits.be of bestelbon 

 

Verwerkingstermijn: +/- 3 weken na goedkeuring proefdruk 

Gelieve tijdens de maanden november en december rekening te houden met een week extra verwerkingstijd. 
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