
Voor u als werkgever is de komende decembermaand hét moment om uw mede-
werkers en relaties te complimenteren en te waarderen voor hun fl exibiliteit in deze 
vreemde periode. Verras hen daarom dit jaar met een mooie attentie! En hoe 
kunt u dat beter doen dan met onze traditionele December versnaperingen? 

Onze bakkers werken alleen met hoogwaardige grondstoffen en het 
juiste vakmanschap. Daarom gebruiken ze echte roomboter en 
100% amandelspijs voor de lekkernijen. En dat proef je! 

Al onze producten worden verpakt in feestelijke cadeauverpakking. 
Tip: geef er een persoonlijk tintje aan door uw logo of tekst op het 
product te plaatsen of een kaartje bij te voegen.

Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen in Nederland of wilt u uw 
thuiswerkers aan huis verrassen? Wij maken een offerte op maat. 
Bestellen kan via onze website www.bakkerijpot.nl, per mail naar 
bestel@bakkerijpot.nl of met bijgevoegd bestelformulier. 
Mocht u vragen of andere wensen hebben? Wij helpen u graag! 

Met vriendelijke groet,

Brood- en Banketbakkerij Pot

December 2020, hét moment 
voor een blijk van waardering!

Singel 29, 2992 BN Barendrecht - 0810 - 61 33 56
bestel@bakkerijpot.nl | www.bakkerijpot.nl

Plaats uw bestelling online op www.bakkerijpot.nl, 
per mail naar bestel@bakkerijpot.nl,  0180-613356

of vul het bestelformulier op de achterkant in.
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vreemde periode. Verras hen daarom dit jaar met een mooie attentie! En hoe 
kunt u dat beter doen dan met onze traditionele December versnaperingen? 

Nog even en de decembermaand staat alweer voor de deur! 
Het jaar 2020 is voor een ieder anders gelopen dan verwacht. Vele bedrijven moesten hun deuren tijdelijk 
sluiten of zagen hun omzet dalen. Meer dan een miljoen werkenden werden van de ene op de andere dag 
gedwongen thuis te werken. Anderen zagen hun collega’s nog maar sporadisch en werden gedwongen 
fysiek afstand te bewaren.  De zorgsector heeft zijn schouders eronder moeten zetten.   
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Contactgegevens 

Bedrijfsnaam Contactpersoon  

Telefoonnummer  E-mailadres 

Bezorgadres    

Postcode  Plaats 

E-mailadres t.b.v. factuur    

Factuuradres  Plaats  

BESTELFORMULIER
Sinterklaas en Kerst 2020

MAIL DIT FORMULIER NAAR BESTEL@BAKKERIJPOT.NL
UITERAARD ONTVANGT U VAN ONS EEN BEVESTIGING VAN UW BESTELLING PER MAIL

Bestelling Kerst 

Bestelling Sinterklaas  

Product Gewicht Logo Aantal Lever-
datum Levertijd

Sint surprisepakket n.v.t. n.v.t.
Roomboter amandelstaaf 250 gr. ja/nee
Gevuld speculaasstaaf 250 gr. ja/nee
Roomboter amandelletter* 500 gr. ja/nee

750 gr. ja/nee
*Anders dan de letter M? Geef letter aan aub. Letter:

Amandel speculaasletter 500 gr. ja/nee
Gevuld speculaastaartje n.v.t. ja/nee
Speculaaspop met amandelen 250 gr ja/nee
Sint slagroomtaart n.v.t. n.v.t.
Witte chocoladeletter Deco Sint 250 gr n.v.t.
Melk chocoladeletter Deco Sint 250 gr n.v.t.
Pure chocoladeletter Deco Sint 250 gr n.v.t.

Product Gewicht Logo Aantal Lever-
datum Levertijd

Roomboter amandel Kerststaaf 250 gr ja/nee
Roomboter amandel Kerstkrans 500 gr ja/nee
Roomboter amandel Kerstkrans 750 gr ja/nee
Roomboter amandel Kerststol 750 gr ja/nee
Roomboter amandel Kerststol 900 gr ja/nee
Roomboter amandel Kerststol Deluxe 1100 gr ja/nee
Vanile Cake tulband n.v.t. n.v.t.
Franse vruchtjes Cake tulband n.v.t. n.v.t.
Double Chocolate Cake tulband n.v.t. n.v.t.
Kerst slagroomtaart n.v.t. n.v.t.
Red Velvet Kersttaart n.v.t. n.v.t.

Wij wensen u fijne feestdagen!


