
Aanbod DecoGift s
by ‘t Lepeltje
1) MINI OLIE LAMP
 a. Mini olie lamp
 b. Mini olie lamp met tekst
 c. Mini Olielamp met foto

2) GEURSTOKJES
 a. Geurstokjes 50 ml met kurk
 b. Geurstokjes 50 ml met glazen dop

3) BADPRODUCTEN: DIVERSE KLEUREN
 a. Badzout
 b. Scrub
 c. badparels 
 d. badkaviaar / badparels klein
 e. badconfetti   ; voor badschuim
  f. bad cakes 
 g. zeep hartje

4) VULLINGEN
 a. Suikerbonen,
 b. Snoep
 c. Chocolade
 d. Drank

5) VERPAKKING
 a. Zakjes
 b. Doosjes
 c. Plexi
 d. proefb uisjes
 e. Flesjes/potjes

6) AFWERKING
 a. Sti ckers
 b. Kaartjes
 c. bedrukking op fl esjes

7) VOORBEELDEN MET PRIJZEN

DECOGIFTS BY T LEPELTJE
Telefoonnummer: 015/31 66 66 
Email: decogift s@telenet.be
Facebook: DecoGift s by ‘t Lepeltje



1) MINI OLIE LAMP

a. Mini olie lamp ____________________________ € 4.50
  
b. Mini olie lamp met tekst _______________________ € 5.50
       Min. 30 stuks (keuze van kleur en lett ertype)

c. Mini Olielamp met foto (min 10 st.) ________________ € 7.20

2) GEURSTOKJES

a. Geurstokjes 50 ml met kurk _________________ € 7.00
 
b. Geurstokjes 50 ml met glazen dop ______________ € 8.00

3) BADPRODUCTEN: DIVERSE KLEUREN

a. Badzout
* Keuze fl esje: 
    Hollanda*, juniper*, paradis*, hartje*, 
    proefb uisje (12.5 cm of 20 cm) 

* Keuze kleur: 
    bruin, creme, groen, licht blauw, lila, oranje, roos, wit, geel

* Personalisati e: kaartje/ sti cker/bedrukking*

b. Scrub
* Keuze fl esje:
    Hollanda*, juniper*, paradis*, hartje*, proefb uisje (12.5 cm/20 cm)

* Keuze kleur
    bruin, creme, groen, licht blauw, lila, oranje, roos, wit, geel

* Personalisati e: kaartje/ sti cker/bedrukking*



c. Badparels 
* Keuze fl esje: 
    proefb uisje(12.5 cm/20 cm), hobbybal

* Keuze kleur
    bruin, creme, groen, licht blauw, lila, oranje, roos, wit,
    geel, goud, zilver, brons, paars, rood 

* Personalisati e: kaartje/ sti cker

d. Badkaviaar/ badparels klein
* Keuze fl esje: 
    juniper*, hollanda*,proefb uisje (12.5 cm of 20 cm), 
    hobby bal

* Keuze kleur
    bruin, crème, groen, licht blauw, lila, oranje, roos, wit, geel

* Personalisati e: kaartje/ sti cker/bedrukking*

e. Bad confetti   ; voor badschuim
* Keuze fl esje: 
    hobby bal, hobby hartje, proefb uisje (12.5 cm/20 cm)

* Keuze kleur
    Wit, blauw, groen, licht groen, oranje, paars, rood, 
    turquoise, geel

* Personalisati e: kaartje

f. Badcakes _______________________ € 3.20

g. Zeep hartje 75 gram ____________ € 1.10
      kleur: rood, roos

 
4) VULLINGEN
a. Suikerbonen (diverse kleuren mogelijk)

Mat         Gelakt              Parelmoer

Metallic        Amandel              Mini confetti   

Hartjes         Parels              Crispy balls



b. Snoep
Rockcandy

Just married     It’s a boy           It’s a girl          Zure voeten      Zure tutt ers     

Love hearts       Cuberdons       Cuberdons         Lolly (mini)       Chamallows

    

 
c. Chocolade
Hartje          Hartje                  Studentenhaver   Pralines      Reep pistache/
                        goud folie                                                  aardbei 100gr
  

d. Drank
Jenever: kers, limoen, amarett o,                     Limoncello
framboos, banaan,  chocolade, 
vanille, mandarijn, blue Curaçao 

 

 

Gin: Gordon’s gin                 Gordon’s gin pink
       

    

  

    

                           (klein)           (diverse smaken)                          (mini)

Gin: Gordon’s gin                 Gordon’s gin pink
       



5) VERPAKKING
a. Zakjes
Cellofaan puntzakjes 250 gram  

Zakjes met plakstrip Thank you 13/10 cm

Papieren zakje, diverse kleuren 7/13 cm  

Organza zakjes 7.5/10 cm diverse kleuren

Wit papieren zakjes met luxe goud folie opdruk, MR & MRS. 10/18,5 cm

b. Doosjes
Kubusdoosje 3.8 cm  

Kubus Rood 5/5 cm  rood, blauw, lilla, bruin

Wit doosje met goud metalic Thank you  6/5.5/3.5 cm

Doosje 6.5/10.5 cm roos, ivoor, zwart, zilver, goud, blauw 

Tipdoosje 5/13 cm roos, ivoor, zwart, zilver, goud, blauw 

c. Plexi
Hobby bal kunststof 5 cm     

Hobby hart kunststof 8 cm

Voet 7 cm/+-4 cm        

Champagnefl esje 10.5 cm/4 cm

 
 

d.Proefb uisjes
- 12.5 cm ,  - 20 cm 

e. Flesjes/potjes
Papfl esje (9/4 cm) blauw of roos      Snoeppot glas 5 cm/5 cm/3.5 cm



Flesje hollanda 50 ml                          Juniper glas 40 ml

Paradis glas 50 ml                                Hartje glas 50 ml

6) AFWERKING
a.Sti ckers

        
   

b.kaartjes

  
 

c. Bedrukking op fl esjes 

7) VOORBEELDEN MET PRIJZEN
Aanbod 

Snoepzakje 250 gram:  ________________________________ € 2.50 

Zakje organza met 10 suikerbonen:  ______________________ € 1.60

MR en MRS zakjes met snoephartjes (80 gram):  ____________ € 1.30

Thank you doosje  met snoepsuikerhartjes (100 gram):  ______ € 2.40

Proefb uisje (12.5 cm) met suikerbonen hartjes (50 gram):  ____ € 2.15

Proefb uisje (12.5 cm) met frambozen jenever (5 cl):  ________ € 2.50

Hartenfl esje met scrub of badzout:  ______________________ € 3.50

Hartenfl esje met jenever(5 cl):  _________________________ € 4.50 

Hobbybal met bad confetti  :  ____________________________ € 2.10

Flesje hollanda met gordon’s gin: ________________________ € 3.30

Prijzen incl. btw zonder kaartje/ label of bedrukking

        

  

                


