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Ambachtelijke topkwaliteit van Sjolaa 

Bent U op zoek naar een origineel Sintpakket voor uw personeel, vrijwilligers of relaties? Zoek niet langer, 

je bent aan het juiste adres! “(h)Eerlijke chocolade met Sinterklaas” 

In de Sintpakketten van Sjolaa worden (h)eerlijke produkten verwerkt van prima kwaliteit. Wij gebruiken 

hiervoor de chocolades uit het “Growing great chocolate” programma van Callebaut. De chocolade wordt 

aldus gemaakt van 100 % duurzaam geteelde cacaobonen!  

Levering of ophaling? 

Levering: vaste leveringskost van 17 € bij elke bestelling. 

Leveringsdagen: maandag 2 december en dinsdag 3 december. 

De ritten worden zo ecologisch mogelijk samengesteld en worden gecommuniceerd in de week van  11 

november. Wens je een afwijking van ons voorstel dan is er een meerprijs van 10€ . 

Zelf ophalen wordt beloond met  chocolade! 

Bestelprocedure 

Bestelbon downloaden, invullen en ondertekend terugbezorgen aan Sjolaa (mail info@sjolaa.be). Nieuwe 

klanten dienen op voorhand te betalen. 

Bestelling plaatsen voor woensdag 23 oktober. 

Bestellingen geplaatst tot en met 15 september kunnen genieten van 3% korting.  

Betaal- en leveringsvoorwaarden zie verkoopsvoorwaarden. 

De prijzen in deze folder  zijn excl. BTW. 

 

 

 

 

http://sjolaa.be/verkoopsvoorwaarden.html
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Keuze 1:  

 

Sinterklaas (wit, melk of pure chocolade)  

 

12cm hoogte (ongeveer 50 gr) 

 

Prijs: 2,00€ 

 

Verpakt in mica zakje. 

 

 
 

Keuze 2: 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade)  

 

Pakje speculoos (4x14cm)  

 

Prijs: 2,75€ 

 

Verpakt in mica zakje. 

 

 

 
 

Keuze 3: 

 

Sinterklaas 12 cm hoogte melkchocolade 

 

2 mini figuren in witte en pure chocolade 

 

Prijs: 3,10€ 

 

Verpakt in mica zakje. 

 

 

 

Keuze 4: 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade)  

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade)  

 

Prijs: 3,35€ 

 

Verpakt in mica zakje. 
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Keuze 5: 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

Prijs: 4,05€ 

 

Verpakt in mica zakje. 

 

 

 

Keuze 6: 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 4,05€ 

 

Verpakt in mica zakje. 

 

 

 

Keuze 7: 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure te chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm  

 

1 mini chocolade figuur (wit, melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 4,60€ 

 

Verpakt in mica zakje. 
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Keuze 8:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm)  

 

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

 

Prijs: 4,20€ 

 

 

 
 

Keuze 9: 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade 

 

Prijs: 4,35€ 

 

 

 
 

Keuze 10: 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

1 mini chocolade figuur (wit, melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 4,90€ 
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Keuze 11: 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

2 mini chocolade figuren (wit, melk of pure chocolade)  

 

Prijs: 5,40€ 

 

 

 
 

 

Keuze 12: 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

1 mini chocolade figuren  (wit, melk of pure chocolade) 

 

5 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

 

Prijs: 5,45€ 

 

 

 

Keuze 13:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

Prijs: 5,70€  
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Keuze 14: 

 

Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

1 mini chocolade figuur (wit, melk of pure chocolade) 

 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 6,20€ 

 

 

 

Keuze 15:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

5 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

 

Prijs: 6,25€ 

 

 

 
 

Keuze 16:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

5 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

 

1 mini figuur  in wit, melk of pure chocolade 

 

Prijs: 6,75 € 
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Keuze 17:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 7,00€ 

 

 

 
 

Keuze 18:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

 

5 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

 

2 mini figuren (uil of schildpad) in wit, melk of pure 

chocolade 

 

Prijs: 7,30 € 

 

 

Keuze 19:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

 

Pakje speculoos (4x14cm) 

 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren  in wit, melk of pure chocolade 

 

Prijs: 7,85 €  
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Keuze 20:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (4x14cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

2 mini figuren in wit, melk of pure chocolade 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 8,05 € 

 
 

 

Keuze 21:  

 

Sjolaa Sintdoos 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (4x14cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

5 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren in wit, melk of pure chocolade 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 8,60 € 
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Keuze 22:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (4x14cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren  in wit, melk of pure chocolade 

Chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, melk 

of pure chocolade) 

 

Prijs: 9,15 € 

 

 
 

Keuze 23:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (4x14cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren  in wit, melk of pure chocolade 

2x chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, 

melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 10,45 € 

 

 
 

Keuze 24: (meer speculoos tov pakket 23) 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (3x18cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren in wit, melk of pure chocolade 

2x chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, 

melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 10,60 € 
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Keuze 25:  

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 12cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (3x18cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren (uil of schildpad) in wit, melk of pure 

chocolade 

3x chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, 

melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 11,90 € 

 

 
 

Keuze 26:  (grotere figuren dan keuze 25) 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 15cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 15cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (3x18cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

10 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

2 mini figuren in wit, melk of pure chocolade 

3x chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, 

melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 12,90 € 

 

 

Keuze 27:  (1 extra mini figuur en 15 nic-nacjes tov 26) 

 

Sjolaa Sintdoos 

 

Sinterklaas 15cm (wit, melk of pure chocolade) 

Zwarte Piet 15cm (wit, melk of pure chocolade) 

Pakje speculoos (3x18cm) 

Witte marsepein (50/50) overtrokken in pure chocolade.  

15 nic-nac lettertjes in wit, melk of pure chocolade 

3 mini figuren in wit, melk of pure chocolade 

3x chocolade Sint gevuld met crispy praliné 10cm (wit, 

melk of pure chocolade) 

 

Prijs: 14,00 € 
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Bedankt om deze folder te bekijken. 

Je kan een bestelbon downloaden op deze webpagina. 

Heb je vragen of wens je wijzigingen aan te brengen aan één van de voorstellen aarzel dan niet ons te mailen 

of te telefoneren. 

We kijken uit naar jullie bestelling! 

Johan en Katrien 

 


