
6 stuks verpakking

MIX
Vanille, Framboos, Caramel-
zeezout, Amandel, Cappuccino 
en Hazelnoot

KOFFIEMIX
Cappuccino en Dark Espresso

speculaas
Speculaas

love editie
Sinaasappel en Stroopwafel

flamingo
Watermeloen

made in holland
Stroopwafel

made in holland vlag
Sinaasappel , Pepermunt en 
Stroopwafel

made in holland
Pindakaas

A1 A2 A7

A9 A6 A3

A5 A4
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6 stuks verpakking

MIX
Vanille, Framboos, Caramel-
zeezout, Amandel, Cappuccino 
en Hazelnoot

KOFFIEMIX
Cappuccino en Dark Espresso

speculaas
Speculaas

love editie
Sinaasappel en Stroopwafel

flamingo
Watermeloen

made in holland
Stroopwafel

made in holland vlag
Sinaasappel , Pepermunt en 
Stroopwafel

made in holland
Pindakaas

A1 A2 A7

A9 A6 A3

A5 A4



12 stuks mix verpakking
Alle MIX dozen bevatten de smaken Vanille, Framboos, Caramel-zeezout, Amandel, 
Cappuccino  en Hazelnoot

MIX mix-BEDANKT mix-BETERSCHAP

mix-GEFELICITEERD mix-LIEFS mix-SUCCES

mix-VAN HARTE mix-GESLAAGD

mix-VOOR MEESTER

mix-VOOR JUF

B1 B3 B4

B2 B5 B6

B7 B8 B9

B10

mix-STERKTE mix-OPPEPPER

B32 B33



hazelnoot vanilleamandel

Extra versie 
met tekst:
BEDANKT

Extra versie 
met tekst:
GEFELICITEERD

Extra versie 
met tekst:
LIEFS

Extra versie 
met tekst:
HAZELNOOT

Extra versie 
met tekst:
SUCCES

Extra versie 
met tekst:
VAN HARTE

B13 B15 B17

B14 B16 B18

B21 B11 B19

B22 B12 B20

mix-dikke knuffel

B35

mix-welkom terug

B36

CAPPUCCINO CARAMEL-zeezout framboos

12 stuks verpakking



12 stuks verpakking

dark espresso
Puur Espresso

dark espresso papa
Puur Espresso

koffiemix
Cappuccino en Espresso

it’s a girl
Framboos

it’s a boy
Cappuccino

speculaas
Speculaas

prosecco
Prosecco

love editie
Sinaasappel en Stroopwafel

B27 B28 B23

B30 B29 B25

B31 B24

PAPA EDITIE
Speculaas en Espresso

B34



16 stuks verpakking
Alle MIX dozen bevatten de smaken Vanille, Framboos, Caramel-zeezout, Amandel, 
Cappuccino, Espresso, Stroopwafel  en Hazelnoot

mix mix - gefeliciteerd mix- gefeliciteerd

mix-gefeliciteerd mix-bedankt mix-bedankt

love editie
Sinaasappel en Stroopwafel

prosecco
Prosecco

C1 C2 C4

C3 C5 C6

C14 C15 C7

Flamingo
Watermeloen



16 stuks verpakking

panter bruin
Toffee

panter groen
Toffee

panter roze
Toffee

made in holland
Pindakaas

made in holland
Stroopwafel

made in holland vlag
Sinaasappel, Munt en Stroopwafel

C11 C13 C12

C9 C8 C10

24 stuks verpakking
Alle MIX dozen bevatten de smaken Vanille, Framboos, Caramel-zeezout, Amandel, 
Cappuccino, Espresso, Stroopwafel  en Hazelnoot

PARTY wit MEGA PARTY BLAUW MEGA

D7 D8



24 stuks verpakking
Alle MIX dozen bevatten de smaken Vanille, Framboos, Caramel-zeezout, Amandel, 
Cappuccino, Espresso, Stroopwafel  en Hazelnoot

mix-wit mix-paars

mix-bruin

mix-blauw

made in holland vlag
Pindakaas, Sinaasappel, Munt 
en Stroopwafel

mix-xxl mix-xxl ballonnen mix-xxl 
happy birthday

64 stuks verpakking

D1 D5 D2

D3 D4

E1 E3 E2



happytruffel
relatiegeschenk 

op maat



Verras, verbind en val in 
de smaak met... 

een persoonlijk chocolade 

relatiegeschenk
Wil jij jouw relaties, collega's of klanten 

verrassen met iets origineels? Dan ben je bij 

ons aan het juiste adres! Wij van Happy Truffel 

ontwikkelen speciaal voor bedrijven relatie-

geschenken op maat. Kies je eigen kleur, 

smaak en verpakking. Het resultaat: kleurrijk, 

persoonlijk en vooral erg lekker.

Wil je zeker weten dat jouw collega’s, klanten of 

andere relaties jouw cadeau waarderen? Wij 

creëren relatiegeschenken die net even dat 

beetje extra bieden. Uiteraard voorzien van jouw 

bedrijfsnaam of logo, zodat ze bij elke hap aan je 

denken. Wij gaan voor een totaalbeleving!

Ideaal geschikt als

EINDEJAARSGESCHENK / beurspresentje / 
relatiegeschenk / jubileumcadeau /

opening giveaway / evenement- congres gift



“een geschenk 
dat zal worden 
onthouden”
De weg naar succes begint met een 

goede relatie. Onderhoud die met een 

presentje op zijn tijd. Bij ons bestel je 

giveaways geheel op maat en voor 

iedere gelegenheid.

wist je dat?

✓ Honderden bedrijven je voorgingen

✓ Houdbaarheid van de truffels 6 tot 9 maanden is

✓ Wij een snelle levertijd hebben

✓ Wij vrijblijvend een voorbeeld-ontwerp voor jou maken

✓ Wij een 9.5 scoren als gemiddelde

✓ Ook dropshipping mogelijk is

onze chocolade

Het samenstellen van de perfecte truffel begint met een uitstekende 

basis. Een basis van goede en eerlijke ingrediënten. Daarom werken 

wij met UTZ gecertificeerde topchocolade van Callebaut. Chocolade 

van de allerbeste kwaliteit, omdat elk detail in elke fase van het proces 

nauwlettend in de gaten wordt gehouden. UTZ gecertificeerde choco-

lade is afkomstig van boeren die oog hebben voor mens en milieu, met 

toegewijde expertise van boon tot chocolade. Deze chocolade wordt 

vervolgens met aandacht, passie en vakmanschap verwerkt.



We maken het geschenk van jouw organisatie zo 

persoonlijk mogelijk. Door samen de juiste 

kleur, smaak en verpakking te kiezen  verzorgen 

wij een unieke beleving voor jouw bedrijf. Tot slot 

ontwikkelen we een bijpassende wikkel die 

optimaal aansluit bij de gewenste stijl. Dit kan de 

huisstijl van het bedrijf zijn maar ook een 

speciaal thema voor een gelegenheid.

Een vrolijk en origineel chocolade relatiegeschenk leveren, 

dat is wat we bij HappyTruffel ontzettend leuk vinden om te 

doen én waar we goed in zijn! 

hoe gaat het in z’n werk?

In goed overleg kiezen we de 

juiste kleuren en smaken die 

het beste aansluiten bij jouw 

wensen.

Vervolgens selecteren we de 

verpakking. Je kunt kiezen uit 

een 4, 6, 12, 16, 24 of 64 stuks 

verpakking.

Tot slot ontwerpen wij een 

origineel design voor de 

wikkel en zorgen we dat de 

totaal beleving compleet is.

1 2 3

Vrolijk, 
kleurrijk 
en bomvol 
smaak!
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Wij zijn dankbaar dat we voor veel bedrijven een origineel relatiegeschenk 

verzorgen. Het resultaat is iets om trots op te zijn. Daarom hieronder een 

selectie van een aantal leuke opdrachten die wij hebben verzorgd.
voorbeelden

ben jij de volgende?
Heb je vragen over HappyTruffel op maat en ben je op 
zoek naar een geschenk dat zeker weten bij elke hap 

weer in de smaak valt? 
Wij staan je graag te woord! 

085-1304109 / zakelijk@happytruffel.nl / happytruffel.nl
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