
Een lekkere 
bewustmaker, 
chocolade met 
een gezonde 
boodschap!

framboos 
& doperwt



1. Houdbaarheid

De houdbaarheid van Chocobombes is 9 maanden, de temperatuur 

waarbij de bonbons zich het beste laten bewaren is rond de 18 graden.

2. Proefpakket

Ben je als winkel geinteresseerd in de verkoop van Chocobombes, 

maar wil je het eerst uitproberen dan kun je een sample opvragen. 

Vervolgens kun je gebruik maken van een starterspakket met 9 doos-

jes Chocobombes (3 van ieder trimester). Ook wordt voor de fysieke 

verkoop een counterdisplay meegeleverd, zodat de Chocobombes op 

de toonbank gepresenteerd kunnen worden met het verhaal erbij.

3. Minimale afname

Nadat je gebruik hebt gemaakt van het proefpakket kun je de bonbons 

inkopen met een minimale afname van 9 doosjes. Het aantal doosjes 

per trimester is zelf te bepalen. Uit verkoop ervaring in de webshop 

kan ik vertellen dat trimester 1 wat minder vaak verkocht wordt, omdat 

de zwangerschap dan nog zo pril is dat alleen naaste familie er vanaf 

weet. Vanaf 30 doosjes gaat de stuksprijs omlaag.

4. Winkel adviesprijs

De winkel adviesprijs is 9,95 euro incl. 9% BTW per doosje met 3 bon-

bons. Op de aankoop van een set met alle drie de trimesters wordt 

geadviseerd een korting van 10% te rekenen op het totaal, deze set 

wordt aangeboden voor 26,85 euro incl. 9% BTW.

7. Levervoorwaarden

a. Levertijd

Bestellingen worden verwerkt binnen twee dagen na ontvangst van de 

bestelling. Je krijgt een bevestiging per e-mail wanneer de besteling 

naar je onderweg is. Verzending binnen Nederland duurt 1-2 werkdagen.

6. Verzendkosten

Bovenop iedere bestelling worden verzendkosten gerekend van 6,95 

euro incl. BTW.

b. Annulering

Als een levering is vertraagd of indien een bestelling niet of slechts 

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvang je een melding binnen 

twee dagen na het plaatsen van de bestelling. Je hebt dan het recht om 

de overeenkomst zonder kosten te annuleren. 

c. Beschadigde goederen

Als de bestelling die bij jou wordt afgeleverd beschadigd is, neem dan 

direct contact met ons op. We kijken dan samen wat de beste oplos-

sing is om de kwaliteit van het product te herstellen. 

d. Overmachtssituatie

Als de bestelling niet geleverd kan worden wegens slechte weersom-

standigheden of wanneer een pakket verdwenen is zullen we direct 

contact met je opnemen en samen kijken naar de beste oplossing om 

de bestelling alsnog te kunnen leveren.

8. Promotie

Bij de eerste bestelling wordt een online beeldbank met foto's van 

Chocobombes verstuurd, te gebruiken voor online marketing 

doeleinden. 

5. Inkoopprijzen

9 - 29 doosjes        6,50 euro per stuk ex. 9% BTW

30 +   doosjes        6,10  euro per stuk ex. 9% BTW

Veel vrouwen ervaren food cravings tijdens de zwangerschap, 

een onweerstaanbare trek in iets lekkers (vaak niet gezond).

Tijdens de zwangerschap is het belangrijk om extra aandacht te schenken aan 

gezonde voeding. Voor de ontwikkeling van het kindje en het welzijn van de moeder.

De vullingen van de bonbons zijn met zorg samengesteld en afgestemd op de 

voedingsstoffen die belangrijk zijn tijdens de zwangerschap.

Voor ieder trimester is er een doosje met 3 bonbons, gevuld met voedingsstoffen 

ondersteunend aan de betreffende fase van de zwangerschap. 

De ingredienten zijn gecontroleerd en goedgekeurd door een voedingsdeskundige.

Chocobombes zal de vrouw op een lekkere manier door de zwangerschap 

heen leiden, ze wordt gemotiveerd dagelijks gezond en gevarieerd te eten.

Chocobombes wordt ambachtelijk gemaakt, we combineren chocolade met de 

lekkerste verse ingredienten om tot bijzondere en verrassende smaken te komen.

Chocobombes is geen vervanging voor dagelijkse voeding of supplementen.

CHOCOBOMBES VERKOOP


