Geachte mevrouw, mijnheer,
Ter voorbereiding van uw volgende actie vindt u hierna meer info:

Producten
Al onze producten zijn artisanaal geproduceerd, d.w.z. zonder kleurstoffen, smaakstoffen en
bewaarmiddelen. Ons volledig ambachtelijk Belgisch assortiment is NIET verkrijgbaar in het
grootwarenhuis en/of de detailhandel.

Bestellingen - Leveringen
Stipte gratis levering over gans België overdag, 's avonds, in weekends of op feestdagen.
Gelieve uw bestelling 7 dagen voor levering op de webshop in te geven. Onze producten
zijn vers en worden dagelijks aan de hand van uw nood aangevuld. Daarom kan u tot 24u
voor levering zelf kleine aanpassingen aan uw bestelling maken via onze webshop.

Organisatie verkoopactie
Volg onze 10 stappen voor een succesvolle verkoop en bekijk de veelgestelde vragen op
onze website www.baniwafels.be.
Bovendien trachten we u op onze blog zo veel mogelijk nuttige info mee te geven.

Prijzen
Sommige beweren het, wij doen hét: wij garanderen u de beste prijzen op de markt voor
onze echte ambachtelijke Belgische wafels & andere lekkernijen. In die mate zelfs dat wij
onmiddellijk het verschil terugbetalen indien u elders goedkoper vindt. Vergelijk de prijzen
en u zult versteld staan van de voorwaarden die Bani® u biedt.
Meer info kan u steeds vinden op www.baniwafels.be. Voor verdere info zijn wij steeds
bereikbaar op info@baniwafels.be of op het nummer: 015/43.01.12
In afwachting van verdere samenwerking, teken ik,

Met de meeste achting,

Yannick Verduystert

Waarschuwing
Bani verdeelt enkel de échte ambachtelijke wafels. Sommige leveranciers verkopen
industriële wafels die van minderwaardige kwaliteit zijn, en bovendien goedkoper te
verkrijgen zijn in de discount warenhuizen. Proef en vergelijk de prijzen en let op de
originaliteit van de dozen, en wij garanderen u de beste prijs op de markt!
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Truffels

Bani® - Prijslijst vanaf 01-01-2022 - in Euro excl 6% BTW
Verpakking

200g 250g 500g

Cacaotruffels chocolade vulling
Schilfertruffels chocolade vulling
Schilfertruffels chocolade vulling
Schilfertruffels hazelnoot vulling
Schilfertruffels witte chocolade romige vulling (FORMAAT)
Rocher chocoladetruffels (PREMIUM NIEUW!)
Gezonde School

Ballotin wit
Ballotin gekleurd
Ballotin wit
Ballotin wit
Ballotin gekleurd
Ballotin gekleurd
Verpakking

Studentenhaver: cashewnoten, walnoten, pecannoten,
pistaches, rozijnen

Flowpack
(transparant)

3,00

Gedroogde vruchten tropical mix: rozijnen chili flame,
rozijnen golden jumbo, ananasblokjes, papayablokjes,
bananenchips, kokosschaafsel

Flowpack
(transparant)

2,50

Wafels en gebak

Verpakking

Vanillewafels
Vanillewafels met chocolade
Boterwafels
Boterwafels chocolade
Wafeltjesmix
(2 pakjes 3st bp – 2 zakjes 3st bp choco – 6st verp vanille en 6st verp choco wafeltjes)
Assortimentsmix

doos
doos
doos
doos

2,30
2,46
3,07
3,22

doos

3,75

(5 st verp fp – 5st verp conf – 5 st verp vanille – 5 st verp choco wafeltjes)

2,45

4,42

2.37
2,68

4,09
4,71

1,90

2,28
2,48
250g

700g 800g

doos

Vanillewafels suikervrij

doos

Marsepein

Verpakking

Marsepeinen cacaopatatjes
Artisanale marsepein

Blokbodem zakje
Plastic wrap

Gebak
Frangipane doos 12 stuks afzonderlijk verpakt
Frangipane
Carré-confiture
Rochers
Speculoos glutenvrij (NIEUW!)

Verpakking
doos
doos
doos
doos
Blokbodem zakje

Pralines & Paaseitjes
Verpakking
Zeevruchten (NIEUW!)
Pralinedoos
Paaseitjes assortiment Bani - 8gr/st.
Blokbodem zakje
Opgelet: Geen levering tijdens schoolvakanties
Deze prijslijst vervangt alle voorgaanden

4,14
5,18
200g 250g
2,50
2,30
200g 700g
3,50
3,06
3,06
3,06
2,95
250g 500g
2,50
2,15 3,47
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