
              ** 

(vernieuwde fax per oktober 2016)

artikel prijs aantal artikel prijs aantal 

aardbeienbavaroispunt € 2,10  pittig saucijzenbroodje € 1,75  

aardbeienschelp** (seizoen) € 2,10  naturel saucijzenbroodje € 1,75  

appelcakepunt € 2,10  Ham-Kaasbroodje ** € 1,75  

appelkruimelpunt € 2,10  Kaasbroodje ** (vegetarisch) € 1,75  

bananensoes € 2,10     

Bossche bol € 2,10     

casatapunt € 2,10  Gevulde koek ** € 1,60  

chipolatapunt € 2,10  Appelkanjer ** € 1,70  

christoffel € 2,10  Amandelbroodje ** € 1,70  

gele-roomtompouce** € 2,10  Pekanboterkoek € 2,25  

gemberenvelop** € 2,10     

   kersenvlaai **         (6-8 personen) €10,95  

harde mokka € 2,10  vruchtenvlaai **      (6-8 personen) €11,50  

hazelnootcrème € 2,10  rijstevlaai **            (6-8 personen) €10,95  

hazelnootslagroom € 2,10  tropicalvlaai **        (6-8 personen) €10,95  

kardinaal € 2,10  aardbeienvlaai **      (seizoen, 6-8p) €11,50  

kwarkpunt € 2,10  ½ kersenvlaai ** €  5,75  

mokkapunt € 2,10  ½ vruchtenvlaai** €  6,50  

moorkop** € 2,10  ½ rijstevlaai ** €  5,75  

petit four € 1,70  ½ tropicalvlaai ** €  5,75  

rum-rozijnenbavarois € 2,10  ½ aardbeienvlaai ** (zomerseizoen) €  6,50  

schwartz walder kirsch € 2,10  aardbeienovaal ** (zomerseizoen) €  9,30  

slagroompunt € 2,10  appelovaal **          (4-5 personen) €  8,90  

slagroomtompouce** € 2,10  vruchtenovaal **     (4-5 personen) €  9,30  

truffelpunt** € 2,10  citroenmerenquetaart ** (8personen) €12,90  

van ’t Woudpunt** € 2,10  casatasnit **           (4-5 personen) €  8,90  

vruchtenschelp € 2,10  chipolatasnit **       (4-5 personen) €  8,90  

Appelcake + slagroom € 2,35  grand marniersnit **(4-5 personen) €  8,40  

Appelkruimel + slagroom € 2,35  mokkasnit **           (4-5 personen) €  8,90  

   kardinaalsnit **       (4-5 personen) €  8,40  

Gesorteerd gebak € 2,10  slagroomsnit **       (4-5 personen) €  8,90  

Suikervrije Appelcarré € 2,10  schwartz walder kirschsnit ** €  8,90  

Veganisten gebak: appel € 2,10  truffelsnit **           (4-5 personen) €  9,30  

Veganisten gebak: bosvrucht € 2,10  appelkruimeltaart    (12 personen) €25,20  

 

Bedrijfsnaam + eventueel gebouwnummer: ________________________________ 

Straatnaam + Postcode:__________________________________________________ 

Naam:__________________________________________________________________ 

Volledig telefoonnummer (s):_____________________________________________ 

Bezorgdatum:_______-___________+  Voorkeur van aflevertijd:_±_____________ 

Extra mededeling:________________________________________________________ 

                                              

 

 

 

 

 

** 



                                onze bezorgdienst: 
-‘s morgens bezorgen wij tussen 8:00 en ± 12:00 

-Helaas kunnen wij geen exacte bezorgtijd garanderen, maar wij doen ons uiterste best uw voorkeurstijd  

te benaderen. 

-Bij iedere bezorgbestelling rekenen wij een tegemoetkoming in de kosten, dit is adresafhankelijk i.v.m. 

onder andere de afstand. 

- Bij afleveren graag de bestelling kontant afrekenen, onze bezorger heeft géén mobiel pinapparaat. 

-Het is mogelijk om de bestelling op rekening af te nemen, maar dan willen wij dit van te voren weten en 

een volledig factuuradres en aanvullende gegevens voor de administratie in uw bedrijf. 

    bv: naam bedrijf, afdeling, uw naam,uw telefoonnummer,  

          volledig factuuradres (meestal een postbusadres/nummer),    

          kostenplaats, routingcode, verplichtingennummer of inkoopordernummer. 

U weet zelf het beste hoe uw administratie een factuur graag te zien krijgt. 

Wij rekenen € 5,00 administratiekosten voor een bestelling op rekening en willen een fax of  

eventueel een mail met bevestiging van uw gegevens. 

-uw bestelling ontvangen wij graag tijdig van u, bij voorkeur 1 dag of langer van te voren. Dit i.v.m.  

inplannen van routes, ook hebben onze produkten voorbereiding nodig om onze kwaliteit te garanderen 

-vult u de voorzijde zo compleet mogelijk in a.u.b 

U kunt uw bestelling als volgt aan ons doorgeven: 

Telefonisch: 0703859447  

Fax: 0703834697 

of via onze webshop: www.banketbakkerijboheemen.nl 

Hartelijk dank voor uw bestelling en uw medewerking! 

 

    

                       


