
Inspiration guide

SINT



De tijd rondom Sinterklaas staat in het teken van cadeaus. Sommige ludiek, andere heel

grappig, een aantal heel persoonlijk en het overgrote deel vooral heel lekker. Pepernoten,

chocoladeletters, taai-taai, strooigoed en uiteraard die letter van banket. Stuur je collega’s en

relaties het lekkers van Sint en tover een glimlach op hun gezicht.

BRIEVENBUS OF SCHOORSTEEN?
Of je collega’s en relaties nu thuis werken of niet, je stopt het lekkers in een opvallende doos

en maakt het geven nòg leuker. Of je nu gaat 

voor een brievenbusdoos of een doos die 

door de schoorsteen past, je bedrukt ‘m met 

een gekke tekst of vrolijke afbeelding. 

Wedden dat die glimlach dan nog groter is?

SINTBOX

Geen probleem! Neem contact met ons op via sales@weboprom.nl of 036 767 0330 en 

we denken graag met je mee hoe we jouw relaties en/of collega's kunnen verrassen!

TOCH GRAAG EEN BEETJE ANDERS?

Alle Slimme Pakketten worden geleverd in

een standaard bruine of witte postdoos.

Wil je liever een gave custom made doos?

Vraag dan even naar de mogelijkheden,

prijzen en levertijden!

VERSTUREN?



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS
CHOCOLADELETTERS

Met stip op nummer 1 staat de chocoladeletter! Verkrijgbaar in

diverse soorten, gewichten en formaten, smaken en letters.

Maak jouw letter nog persoonlijker met een eetbaar

logoschildje, banderol, sleeve of stickertje op de doos! 

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

CHOCOLADELETTER ALFABET 135 GRAM

120 stuks

192 stuks

384 stuks

€ 3,20 p/st.

€ 3,00 p/st.

€ 2,85 p/st.

- Logo schildje op letter  + € 0,90 p/st.

- Sticker op doosje         + € 0,70 p/st.

- Banderol om doosje     + € 0,70 p/st.

- Sleeve om doosje         + € 1,25 p/st.

PERSONALISERING

CHOCOLADELETTER ALFABET 200 GRAM

48 stuks

160 stuks

504 stuks

€ 3,95 p/st.

€ 3,90 p/st.

€ 3,80 p/st.

Melk, wit of puur. Verpakt in wit of rood doosje.

Excl. personalisering.

Melk, wit of puur. Verpakt in wit of rood doosje.

Excl. personalisering.

CHOCOLADELETTER S 80 GRAM

50 stuks

100 stuks

250 stuks

€ 1,80 p/st.

€ 1,75 p/st.

€ 1,70 p/st.

Melk, wit of puur. Verpakt in wit doosje.

Excl. personalisering.



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

- Logo schildje op letter  + € 0,90 p/st.

- Sticker op doosje         + € 0,70 p/st.

- Banderol om doosje     + € 0,70 p/st.

- Sleeve om doosje         + € 1,25 p/st.

PERSONALISERING

CHOCOLADELETTER GEDECOREERD S 200 GRAM

Melk, wit of puur. Verpakt in wit of rood doosje.

Excl. personalisering.

€ 4,65 p/st.

€ 4,40 p/st.

€ 4,20 p/st.

50 stuks

100 stuks

250 stuks

LUXE CHOCOLADELETTERS

CHOCOLADELETTER GEDECOREERD 

ALFABET 240 GRAM

Melk, wit of puur. Verpakt in wit of rood doosje.

Excl. personalisering.

€ 5,15 p/st.

€ 4,90 p/st.

€ 4,65 p/st.

48 stuks

160 stuks

320 stuks

CHOCOLADELETTER S DOUBLET INGEKLEURD 165 GRAM

100 stuks

250 stuks

500 stuks

€ 3,90 p/st.

€ 3,70 p/st.

€ 3,50 p/st.

Melk of puur. Verpakt in wit of rood doosje. 

Keuze uit oranje, gele, groene en rode inkleuring.

Excl. personalisering.



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

SPECULAASPOP SMALL,

23 CM, 150 GR

Vanaf € 1,70 p/st.

SPECULAASPOP LARGE

36 CM, 250 GR

SPECULAASPOP XL

50 CM, 500 GR

Ambachtelijke grote speculaaspop verpakt in een luxe doos.

Onmisbaar in de zak van Sinterklaas! 

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

- Blanco etiket met logo           + € 0,60 p/st.

- Sint etiket met logo                + € 0,60 p/st.

- Sintkaartje met logo/ tekst    + € 0,85 p/st.

- Sintbrief met logo/ tekst        + € 0,85 p/st.

PERSONALISERING

SPECULAASPOP

Vanaf € 2,70 p/st.

Vanaf € 5,70 p/st.



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

KRUIDNOTEN & 

CHOCOLADE KRUIDNOTEN

Vanaf € 3,90 p/st.

KRUIDNOTEN, SCHOENLETTER

& CHOCOLADEMUNTEN

Feestelijk brievenbuspakketjes, gevuld met heerlijke

Sinterklaas-lekkernijen! Eventueel te personaliseren met een

label met logo of tekst.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

- Blanco etiket met logo           + € 0,60 p/st.

- Sint etiket met logo                + € 0,60 p/st.

- Sintkaartje met logo/ tekst    + € 0,85 p/st.

- Sintbrief met logo/ tekst        + € 0,85 p/st.

PERSONALISERING

BRIEVENBUSDPAKKETJES

Vanaf € 4,75 p/st.

- 50 gram Bolletje kruidnoten

- 35 gram Bolletje chocolade kruidnoten

KRUIDNOTEN & 

GEVULDE SPECULAAS

Vanaf € 4,75 p/st.

- 50 gram Bolletje kruidnoten

- 250 gram gevulde speculaas met amandelspijs

- Chocolade schoenletter

- Zakje chocolademunten

- Zakje kruidnoten Bakey



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

JUTE UITDEELZAKJE LETTER & KRUIDNOTEN

Vanaf € 3,15 p/st.

Een ware traktatie, deze zakjes van Sinterklaas!

Gevuld met heerlijke Sinterklaaslekkernijen en te voorzien van

een persoonlijke boodschap.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

- Blanco etiket met logo           + € 0,60 p/st.

- Sint etiket met logo                + € 0,60 p/st.

- Sintkaartje met logo/ tekst    + € 0,85 p/st.

- Sintbrief met logo/ tekst        + € 0,85 p/st.

PERSONALISERING

GEVULDE JUTEZAKJES

- 50 gram De Bakkerij kruidnoten

- Melkchocolade schoenletter (S) van 40 gram

JUTE UITDEELZAKJE LETTER & KRUIDNOTEN

Vanaf € 3,55 p/st.

- 50 gram De Bakkerij kruidnoten

- Melkchocolade schoenletter (S) van 40 gram

- Zakje chocolademunten



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

XXL ZAK VAN SINTERKLAAS

Vanaf € 13,25 p/st.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

- Blanco etiket met logo           + € 0,60 p/st.

- Sint etiket met logo                + € 0,60 p/st.

- Sintkaartje met logo/ tekst    + € 0,85 p/st.

- Sintbrief met logo/ tekst        + € 0,85 p/st.

PERSONALISERING

- 1000 gram Bolletje kruidnoten

- 310 gram Bolletje chocolade kruidnoten

- 200 gram Sinterklaasschuimpjes

- 100 gram chocolademunten

- Melkchocolade schoenletter (S) 70 gram

XL ZAK VAN SINTERKLAAS

Vanaf € 10,75 p/st.

- 1000 gram Bolletje kruidnoten

- 310 gram Bolletje chocolade kruidnoten

- 200 gram Sinterklaasschuimpjes

GEVULDE JUTEZAKJES



TOP 5 SINTERKLAAS GIFTS

BIO BEKER MET SINTCHOCOLADE

Heerlijk geniete van deze mini chocoladelettertjes.

Verpakt in biologisch afbreekbare kartonnen beker of handige

verzenddoosjes. Te voorzien van sticker of persoonlijk kaartje.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

SINTERKLAASCHOCOLADE

50 stuks

100 stuks

250 stuks

100 gram

€ 4,30 p/st.

€ 4,10 p/st.

€ 3,90 p/st.

Melk, wit of puur. 

Keuze uit letters of sint chocolade.

Incl. full colour sticke op deksel.

 150 gram

€ 5,30 p/st.

€ 5,05 p/st.

€ 4,75 p/st.

200 gram

€ 6,30 p/st.

€ 5,95 p/st.

€ 5,65 p/st.

GEEN INSPIRATIE?

MAAK GEBRUIK VAN 

ONZE DESIGNS!

VERZENDDOOS MET MINI CHOCOLADELETTERS

50 stuks

200 stuks

500 stuks

100 gram

€ 4,90 p/st.

€ 4,65 p/st.

€ 4,40 p/st.

Melk, wit of puur. 

Incl. eigen kaart.

 150 gram

€ 5,80 p/st.

€ 5,50 p/st.

€ 5,25 p/st.

200 gram

€ 7,30 p/st.

€ 6,95 p/st.

€ 6,60 p/st.



OK..... deze ook nog dan!

Ambachtelijke speculaastaart gevuld met 100% amandelspijs, verpakt in een

feestelijk sinterklaas brievenbusdoosje. 375 gram, 25 cm.

Prijzen netto p/st. excl. BTW en verzendkosten. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.

BRIEVENBUSPAKKET SPECULAASTAART

- Blanco etiket met logo           + € 0,60 p/st.

- Sint etiket met logo                + € 0,60 p/st.

- Sintkaartje met logo/ tekst    + € 0,85 p/st.

- Sintbrief met logo/ tekst        + € 0,85 p/st.

PERSONALISERING

Vanaf € 6,60 p/st.

Heerlijke praline´s voor Sinterklaas met de

smaken Espresso, Hazelnoot, en Caramel-

crunch. (140 gram) verpakt in een mooi

vensterdoosje (16 x16 x 2,5 cm) , eventueel

te voorzien van uw eigen logo.

SINTERKLAAS BONBONS

Vanaf € 5,40 p/st.
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WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS!

Één van ’s werelds meest  toonaangevende leasemaatschappijen wilde haar

personeel vorig jaar van een leuke Sinterklaasattentie voorzien. Vanwege de

Coronapandemie zaten veel mensen thuis en heerste er een hoop onzekerheid.

Om het personeel een hart onder de riem te steken en daarmee een stukje

ontspanning te bieden, hebben we samen met onze klant LeasePlan de

“Ontspanje”-box ontwikkeld. Een brievenbusdoosje in custom design, gevuld met

heerlijke Sinterklaaslekkernijen en leuke spelletjes voor een gezellige, ontspannen

Sinterklaasavond!

Van hulp bij de diverse designs tot de handling en logistieke afhandeling van de

826 pakketjes; wij van Webo namen het graag uit handen en zijn trots op het

mooie resultaat!

custom
case



Verzending brievenbuspakketten

In standaard witte of bruine brievenbusdoos.

Verzending met PostNL.

NEDERLAND

Verzending in brievenbusdoosje, kosten zijn

afhankelijk van gewicht.

BUITENLAND

Verzending in brievenbusdoosje met Postnl: 

€ afhankelijk van land van bestemming

Custom brievenbus

Doos in eigen ontwerp. Afmeting afhankelijk 

van gekozen items. Prijs op aanvraag.

(Levertijd ca. 10-12 werkdagen)

Ook het toevoegen van een eigen kaartje met

boodschap is mogelijk! Prijs op aanvraag.

BRIEVENBUS OF SCHOORSTEEN?

Prijzen netto excl. BTW. Getoonde afbeeldingen zijn indicatief. 

Zolang de voorraad strekt.



 sales@weboprom.nl

 www.webopromotion.nl

 036 767 0330


