
Feestdagen folder
Bestel nu voor 

Sint en Kerst 



Bestellen kan op twee manieren: 

■ zoek de gewenste producten op in onze 
 webshop, via www.chcocompany.com 
 en plaats een bestelling 
 
■ voor zakelijke of grote bestellingen willen 
 wij u vragen om een mailtje te sturen naar 
 onze klantenservice: 
 shopservice@CHCOcompany.com

Eenvoudig en snel bestellen



|  COLLECTION 2022melkchocoladereep van 60 gram met 
schuddebuikjes

sinterklaas chocbar  

sinterklaas hotchocspoon met CHCO mok
sint choc in a mug  

€14,25

€4,80

sinterklaas hotchocspoon, chocbar en 
chocoladeletter (chocoladeletter wisselt 
per pakket)

het ultieme sinterklaascadeau  

€21,95

sinterklaas hotchocspoon en sinterklaas 
chocbar

sint schoencadeau  

€8,95

melkchocolade hotchocspoon
sinterklaas hotchocspoon  

€3,95

ambachtelijke chocoladeletter verkrijgbaar in 
melk, puur en wit

chocoladeletter  

€12,95



|  COLLECTION 2022verkrijgbaar in melk- en pure chocolade

pure chocolade hotchocspoon met echte 
kir royal

verkrijgbaar in melk- en pure chocolade

verkrijgbaar in witte- en melkchocolade

verkrijgbaar in pure chocolade

santa hotchocspoon  

sparkling bubbles hotchocspoon  

snowman hotchcspoon  

ginger hotchocspoon  

wish upon a star hotchocspoon  

€3,95

€3,95

€3,95

€3,95

€3,95

melkchocolade hotchocspoon
Xmas tree hotchocspoon  

€3,95



|  COLLECTION 2022melkchocolade kerstboom met gekleurde 
sprinkles van 20 cm hoog

melkchocolade kerstboom van 13 cm hoog 
met gouden chocolade sterren

pure chocolade kerstboom met 
kokosschaafsel van 20 cm hoog   

melkchocolade kerstboom met gouden 
chocoladesterren van 20 cm hoog

pure chocolade kerstboom met 
kokosschaafsel van 13 cm hoog

melkchocolade kerstboom van 13 cm hoog 
met gekleurde sprinkles

luxe Xmas tree colourful  

Xmas tree glamour  

luxe Xmas tree dark  

luxe Xmas tree glamour  

Xmas tree dark  

Xmas tree colourful  

€17,50

€11,75

€17,50

€18,95

€10,75

€10,75

NIEUW!

NIEUW!

vegetarisch   



|  COLLECTION 2022witte chocolade kerstboom van 13 cm hoog, 
gedecoreerd met ijskristallen

pure chocoladekerstboom gedecoreerd met 
ongeveer 45 pure chocoladetruffels

melkchocolade kerstboom van 13 cm hoog 
gedecoreerd met crispy balls

Xmas tree ice crystal  

luxe Xmas truffle tree  

Xmas tree crisp  

€11,75

€39,95

€10,75



|  COLLECTION 2022melkchocolade reep van 60 gram met 
kerstdecoratie

santa chocbar  

€4,80

witte chocoladereep van 60 gram met gouden 
sterretjes

tree chocbar  

€4,80

NIEUW!

pure chocoladereep van 60 gram met witte 
ijskristallen

snowman chocbar  

€4,80 €4,80

melkchocoladereep van 60 gram met 
schuddebuikjes

sinterklaas chocbar  

melkchocolade reep in boomvorm
tree bar  

€5,25



|  COLLECTION 2022kerst hotchocspoon, zwarte CHCO mok en een 
kerst chocbar  (smaken en soorten variëren 
per pakket)

CHCO au bain-marie, 72% chocoladefondue, 
2 kerst hotchocspoons en een mini box met 
bombons (smaken en soorten variëren per 
pakket)

kerst hotchocspoon, Xmas tree small en een 
kerst chocbar (smaken en soorten variëren 
per pakket)

handgemaakt chocolade doosje gevuld met 
een mix van 32 bombons

kerst hotchocspoon, mini box met bombons 
en een potje truffels (smaken en soorten 
variëren per pakket)

2 kerst hotchocspoons, doosje bonbons met 
17 stuks en een Xmas tree small (smaken en 
soorten variëren per pakket)

from Santa with love  

Christmas chocolate fondue  

Christmas treat  

little Christmas love  

little Christmas gift  

cozy Christmas gift  

€17,95

€34,95

€20,75

€47,50

€16,75

€33,50



|  COLLECTION 2022

collectionbox met 25 luxe bombons, 
verkrijgbaar in diverse varianten

4 kerst hotchocspoons in een mooie 
geschenkverpakking

geschenkdoos met 15 luxe bombons, 
verkrijgbaar in diverse varianten

luxurious collectionbox  

giftbox sparkling holidays  

luxurious giftbox  

zwarte CHCO mok met een kerst 
hotchocspoon (soorten variëren per pakket)

happy ho ho ho  

€12,95

€24,50

verkrijgbaar in 3 verschillende varianten
hotchocspoon giftbox  

€14,50

€15,95

€14,25

verkrijgbaar in 3 verschillende varianten
giftbox choc in a mug  

€14,25



|  COLLECTION 2022truffels gehuld in cacaopoeder met een 72% 
chocolade ganache. 10 of 27 stuks

verkrijgbaar in 6 verschillende varianten

doosje classic truffels 72%  

mini box met bombons  

witte chocoladetruffels met champagne, 
10 of 27 stuks

doosje champagne truffels  

€11,45
vanaf

€4,75

€11,45
vanaf

een mix van luxe, handgemaakte bombons, 
verkrijgbaar in diverse maten

doosje mixed bombons  

vanaf

€13,50

pure chocoladetruffels met de zoetigheid 
van kersen, 10 of 27 stuks

doosje cherry truffels  

€11,45
vanaf



|  COLLECTION 2022

Naam: Gewenste leverdatum:

Telefoon: Adres:

Email:

Bestelformulier



    Happy
Holidays!


