
Wij gebruiken 
alleen échte  

roomboter en 100% 
amandelspijs.

Vanaf  
200 stuks  

kunt u contact  
opnemen met  

de bakkerij.

Roomboter 
amandelletter
1 t/m 25 stuks 9,25 p.st. 
26 t/m 50 stuks 8,75 p.st. 
51 t/m 100 stuks 8,00 p.st. 
101 t/m 200 stuks 7,50 p.st. 
Andere letter dan standaard  
M of S: 1,75 per letter extra

Roomboter 
amandelstaaf
1 t/m 50 stuks 4,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks 4,50 p.st. 
101 t/m 200 stuks 4,25 p.st.

Gevulde 
speculaasstaaf
1 t/m 50 stuks 4,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks 4,50 p.st. 
101 t/m 200 stuks 4,25 p.st.

Speculaaspopjes  
pakje 2 stuks 200 gram

1 t/m 50 pakjes 3,95 per pakje 
vanaf 51 pakjes 3,75 per pakje

Speculaasbrokken  
naturel 220 gram

1 t/m 50 stuks 3,75 p.st. 
vanaf 51 stuks 3,50 p.st.

Speculaasbrokken  
amandel 220 gram

1 t/m 50 stuks 3,95 p.st. 
vanaf 51 stuks 3,75 p.st.

Speculaaspop  
in doos 250 gram

1 t/m 50 stuks 6,25 p.st. 
vanaf 51 stuks 5,75 p.st.

Gevuld 
speculaastaartje
1 t/m 50 stuks 6,50 p.st. 
51 t/m 100 stuks 5,95 p.st. 
101 t/m 200 stuks 5,70 p.st.

Sinttaartje
1 t/m 25 stuks 10,95 p.st. 
26 t/m 50 stuks 10,25 p.st. 
51 t/m 100 stuks 9,50 p.st. 
101 t/m 200 stuks 9,25 p.st.

Vanaf 200 stuks kunt u contact 
opnemen met de bakkerij.

Sint  
Feestdoos DeLuxe
Feestelijke doos met een roomboter 
amandelletter, speculaaspop 250 
gram in doos, chocoladeletter, 
200 gram marsepein en 250 gram 
pepernoten. Exclusief servies.

Sint  
Feestdoos Compleet
Feestelijk pakket met een  
roomboter amandelstaaf,  
2 speculaasbrokken, chocolade- 
letter en 250 gram pepernoten.  
Exclusief servies.

Sint  
Feesttas
Chocoladeletter, speculaasbrok,  
halve roomboter amandelstaaf en  
150 gram pepernoten in een  
feestelijk tasje (19 cm hoog).

11.45 17.95 27.95

Verras uw medewerkers  
met een sintpakket!

Kijk voor ons volledige  
decemberassortiment op  

www.decemberproducten.nl
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Roomboter kerstkrans 
amarena-kersen
1 t/m 50 stuks 10,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks   9,95 p.st. 
101 t/m 200 stuks   9,45 p.st.

Roomboter kerstkrans 
amandelschaafsel
1 t/m 50 stuks 9,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks 8,75 p.st. 
101 t/m 200 stuks 8,25 p.st.

Roomboter 
kerststaaf
1 t/m 50 stuks 5,25 p.st. 
51 t/m 100 stuks 4,95 p.st. 
101 t/m 200 stuks 4,75 p.st.

Klassieke Stol 
650 gram
1 t/m 25 stuks 8,50 p.st. 
26 t/m 50 stuks 7,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks 7,45 p.st. 
101 t/m 200 stuks 6,95 p.st.

Meesterbakkerstol 
800 gram Amarena-kersen 

1 t/m 25 stuks 10,45 p.st. 
26 t/m 50 stuks   9,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks   9,45 p.st. 
101 t/m 200 stuks   8,95 p.st.

Klassieke Stol 
1100 gram
1 t/m 25 stuks 12,45 p.st. 
26 t/m 50 stuks  11,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks  11,45 p.st. 
101 t/m 200 stuks  10,95 p.st.

Caketulband 
Panettone
1 t/m 25 stuks 8,50 p.st. 
26 t/m 50 stuks 7,95 p.st. 
51 t/m 100 stuks 7,45 p.st. 
101 t/m 200 stuks 6,95 p.st.

Caketulband naturel
1 t/m 25 stuks 7,95 p.st. 
26 t/m 50 stuks 7,50 p.st. 
51 t/m 100 stuks 6,95 p.st. 
101 t/m 200 stuks 6,50 p.st.

Kerst 
Feestdoos DeLuxe
Feestelijke doos met een roomboter 
kerstkrans amandelschaafsel, klassieke 
stol (650 gram), 8 schuimkransjes, kerst- 
chocolade en een caketulband naturel. 

Kerst 
Feestdoos Compleet
Feestelijke doos met een roomboter 
kerststaaf, klassieke stol (650 gram),  
8 schuimkransjes en een  
caketulband naturel.

Kerst  
Feesttas
Proefstol, halve roomboter  
kerststaaf en kerstchocolade in  
een feestelijk tasje (29 cm hoog).

Een zalig kerstfeest  
voor uw medewerkers

11.45 24.95 36.45

+ kerstchocolade

+ kerstchocolade



Hoe te bestellen?
Online 
www.decemberproducten.nl
Ga naar www.decemberproducten.nl en  

plaats uw bestelling. U vindt hier ook ons  

volledige decemberassortiment.

Telefonisch 
0181 62 61 47
U belt direct naar Meesterbakker Voskamp  

en geeft uw wensen door.

E-mail 
bestelling@bakkervoskamp.nl
Stuur een e-mail met uw bestelling naar  

bovenstaand e-mailadres.

Bezorgen 
Als u kiest voor bezorgen, dan ontvangen wij ook graag  

het tijdstip waarop u de bestelling wenst te ontvangen.  

Wij bezorgen rond de feestdagen tot 14.00 uur met een  

marge van een half uur. Bezorging buiten deze tijden graag  

in overleg. Heeft het afleveradres ook een havennummer?  

Dit dan graag even vermelden!

Plaats uw bestelling  
in onze webwinkel 
vóór 11 november  
en profiteer van
10% vroegboekkorting!  
Kortingscode: 
VOSKAMP2019

10% 
vroegboek- 

korting
In alle gevallen ontvangt u een bevestiging per e-mail.  

Alle genoemde prijzen in deze folder zijn inclusief 9% btw. 

Drukfouten voorbehouden.

Appelbeignets
Per stuk 1,80 
5 t/m 100 stuks 8,25 per 5 stuks 
101 t/m 200 stuks 1,65 p.st. 
201 t/m 300 stuks 1,60 p.st. 
301 t/m 400 stuks 1,50 p.st.

Hartige snacks
Borrelsaucijs 0,80 p.st. 
Saucijzenbroodje 1,90 p.st.

Oliebollen, appelbeignets  
en lekkere snacks

Oliebollen
Per stuk 1,05 
10 t/m 200 stuks 9,95 per 10 stuks 
201 t/m 300 stuks 0,90 p.st. 
301 t/m 500 stuks 0,85 p.st. 
501 t/m 1.000 stuks 0,80 p.st. 
1.001 t/m 2.500 stuks 0,70 p.st.


