
voor B2B
met logo & boodschap

Zomerse

Inhoud:
1x Jungle Beads Betty & Albert 
1x Allnuts Notenmix
1x Bio Chips Rebel
1x Cookies Betty & Albert
1x Bio Popcorn Moonpop
1x Roasted Cashews Jua
1x Flowerbomb Betty & Albert
2x Apero Drinks naar Keuze

KEUZE: 
Bier�(2 Belgische Biertjes 33 cl: Julia Beer & Lilli Beer)
Alcohol Free (2 non-alcoholische drankjes: Wignac Appel Cider 33 cl 
0% & Froui fruit drink 25 cl)
Bubbles (BUBBLE supplement: Cava 20 cl + Wignac Appel Cider 33 cl 0%)

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen 
en intoleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

It's 5 o'clock somewhere! Gun jezelf het perfecte excuus om extra vroeg een apero momentje in te 
lassen dankzij de apero box medium. Van al die drankjes krijg je honger en daarom bevat de box 
maar liefst 6 verschillende snacks!

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 12,50 excl. 6% btw. �����������������������������������
	��������

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 24 excl. 6% btw. �����������������������������������
	��������

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

Inhoud:
1x Jungle Beads Betty & Albert
1x Roasted Cashews Jua
1x Bio Chips Rebel
1x Apero Drink Naar Keuze
1x Bee Flower Seed mix

KEUZE: 
Alcohol: Beer�(Julia Beer 33 cl -  5,7%) - Bubbels (20 cl - 12,5%)
Alcohol Free (Wignac 33 cl - 0 %)
Bubbles (BUBBLES supplement: Cava 20 cl)

Suns out, drinks out! Zin om eens zot te doen? 
Kies voor de apero box small en geniet van een 
heerlijk flesje bubbels of een elegant Belgisch 
biertje met de nodige snacks om het aperitiefmo-
ment helemaal af te maken. Voor de vrijwillige 
Bobs en Bobettes hebben wij een verfrissende 
alcoholvrije cider.

Alle geschenkpakketten van Betty & Albert worden 
geleverd in een mooie geschenkdoos die voor u gepersonaliseerd 
wordt met een toffe quote en uw logo. In de dozen voorzien we 
een kaartje om een persoonlijke boodschap mee te sturen aan uw 
team of klanten.

GESCHENKBOXEN VOL BELGISCH LEKKERS

Toast together!
APERO BOX SMALL

APERO BOX MEDIUM
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VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND? NO PROBLEMO!����Contacteer ons voor de prijzen per land.



bubbels 
of 

een hippe mocktail?

gin met
of zonder
alcohol?

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 40 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 25,50 excl. 6% btw. �����������������������������������
	��������

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

KEUZE: 
Alcoholvrij Mocktail Club + 4x garnituur:�1L
Espumante Bubbels:�
Espumante méthode Champenoise (uit het wijndomein van een 
Belgische wijnboer in Portugal) - 75cl - 12,5%

Veganistische versies & alternatieven voor 
allergenen en intoleranties zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

APERO BOX LaRGE

Inhoud:
1x Bio Chips Rebel
1x Cookies Betty & Albert C
1x Bio Popcorn Moonpop
1x Roasted Cashew Nutty Farmer
1x Flowerbomb Betty & Albert
1x Apero Drink Naar Keuze

Gin Tonic box - To Gin, or not to gin?
When life gives you lemons, add gin and tonic! Als deze leuze jou wel kan bekoren, zorgen wij voor een heerlijk gin-
momentje dankzij de gin-tonic box. De box bevat naast een fles “Ghost in a Bottle” gin ook 2 mixdrankjes en enkele snacks 
voor de knorrende maag.

THE DRINKS: 
Gin: Ghost in a bottle Gin 100 ml / No Ghost in a bottle Gin 
100 ml (non-alcoholisch)
Belgian Mixers:�2 x Lixir tonic water

Veganistische versies & alternatieven voor 
allergenen en intoleranties zijn op aanvraag 
verkrijgbaar.

Inhoud:
1x Chips Waltson
1x Roasted Cashews Jua
1x Jungle Rocks Betty & Albert
1x (No) Ghost in a Bottle Gin 100 ml
2x Belgian Mixer 

Dorst voor twee? Ervaar puur genot tijdens de lange en zonnige zomerdagen! De zon op je snoet met een flesje bubbels in 
de hand, of kies jij voor het zoete alcoholvrije alternatief? Ontdek de apero box large met de bijhorende knabbels. Deze 
heerlijke box is beschikbaar met heerlijke Espumante bubbels of met een alcoholvrije mocktail.

Voor verzending van de pakketten naar de thuisadressen, rekenen wij op de diensten van Bpost. 
Zij doen erg hun best maar kunnen hun doorlooptijden niet altijd 100% garanderen.

Daarom verzenden wij liever te vroeg dan te laat.  
Mag je pakket pas op een bepaalde datum geopend worden? 

Dan kleven wij er een toffe�“Top secret delivery: do no open before”-sticker�op de verzenddozen.

TOP SECRET DELIVERY

DO NOT OPEN UNTIL

store cold

(date of choice)



PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 23 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 50 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

New PARENTS box

Inhoud:
1x Pralines Untiopia
1x Cookies Betty & Albert
1 x Jungle Beads Betty & Albert
1 x Dreamy Hippo Baru
1 x Marshmallow Mini Baru
1x Bee Flower Seed mix 
1x Bio Focus Natural Energy Drink Buddy 
1x Leuk Boekje: “Prietpraat en apekool” om je spruits leukste uitspraken in op 
te schrijven

Een kersverse mama of papa op de werklvloer? Niet enkel de baby verdient kadootjes. Koop eens iets voor de mama of de 
papa in plaats van voor de baby. Zij doen immers het grootste werk, niet :)
Onze new parents box is gevuld met heerlijke soulfood, een brain focus drink om de slapeloze nachten te compenseren een 
een leuk boekje waarin de jonge ouders de leukste uitspraken van hun jonge spruit kunnen bijhouden.

Veganistische versies &, een non-alcoholische versie of alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PARTY Box
Gaat er iemand met pensioen? Is er iemand van je bedrijf die trouwt? Of heb je een milestone bereikt met je team en 
mogen ze eens extra in de bloemetjes gezet worden? Deze party box is de ideale mix voor alles wat er te vieren valt! 

PARTY TIME! The right present at the right time! 

Inhoud:
1x fles Espumante (uit het wijndomein van een       
Belgische wijnboer in Portugal)
1x Tablet Chocolade King Monty
1x Jungle Beads Betty & Albert
1x Cookies Betty & Albert
2x Marshmallow Baru
2x Hippo Baru
1x Marshmallowdoosje Petit Melo
1x Bio Chips Rebel
1x Roasted Cashews Jua
1x Bio Popcorn Moonpop
2x Theedoosje Pip’s Tea
1x Serpentines
1x Flowerbomb Betty & Albert 

VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND? NO PROBLEMO!����Contacteer ons voor de prijzen per land.

Dan maken we er toch gewoon één voor jou op maat! Stuur gewoon even al je wensen en zotte ideeën 

naar ������������������������ Wij zetten het met plezier voor je om in een fantastisch concept!

FAN VAN HET CONCEPT, MAAR EEN ANDER BUDGET IN GEDACHTEN? 

STICKER MET

OPDRUK NAAR

KEUZE!



PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 12,50 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  
Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 23 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  
Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

TAKE-A-BREAK BOX SMALL

Inhoud:
1x  Cookies Betty & Albert
1x Jungle Rocks Betty & Albert
1x Marshmallow Bar Baru
1x Notenreep Nuts and Berries
1x Bio Focus Natural Energy Drink Buddy

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

Lieflijk doosje boordevol lekkers om je eens helemaal te laten gaan tijdens je pauze! Of ben jij een echte rebel die niet kan 
wachten tot na de online meeting? Ontdek dit heerlijk doosje met allerlei lekkers voor bij de koffie, thee of chocomelk. 

Take-a-break BOX MEDIUM

Inhoud:
1x Cookies Betty & Albert
1x Jungle Rocks Betty & Albert
1x Marshmallowdoosje Petit Melo
1x Virunga Chocolate Bar
1x Chocolate Bomb
1x Notenreep Nuts and Berries 
1x Sips Of Grace
1x Bee Flower Seed mix
1x Happy Mok

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

There is no such dip as a middagdipje! Heb jij wat extra energie nodig om er weer helemaal tegenaan te kunnen? Of heb 
je gewoon eens zin in een me-time momentje op het werk? Ontdek de overheerlijke take-a-break box medium met een 
variatie aan gezonde en hartige snacks!

Relax & TAke a break!

VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND? NO PROBLEMO!����
Contacteer ons voor de prijzen per land.

Al de lekkernijen in onze geschenkdozen zijn producten van kleine Belgische ondernemingen. En telkens je van een 
klein bedrijf koopt, doet er effectief iemand een vreugdedansje. Daar bovenop ondersteunen we zo samen de lokale 
industrie en verkleinen we onze gezamelijke ecologische voetafdruk. Dus, niets dan voordelen en blije gezichten bij de 
pakketten van Betty & Albert.

100% BELGISCH



Inhoud:
1x Cookies Betty & Albert 
1x Jungle Rocks Betty & Albert 
1x Jungle Beads Betty & Albert 
1x Pralines Unitopia 
1x Virunga Chocolate Bar
1x Organic Dried Fruit Jua
1x Notenreep Nuts and Berries
1x Froui Drink
1 x Gimber shot
1x Bee Flower Seedmix Betty & Albert 

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

Wees een rolmodel van een baas en voorzie je medewerkers een hele week van heerlijke vieruurtjes met bijpassende 
drankjes! Wees gewaarschuwd, als plots iedereen om half 7 wil beginnen werken, vallen de koekjes zeker in de smaak.

Take-a-break BOX Large

hug in a mug

Inhoud:
1x Happy Mok Betty & Albert
1x Jungle Rocks Betty & Albert
1x Complicookies Betty & Albert
1x Hippo Baru
1x Marshmallow Beau
1x Theedoosje Pip’s Tea
1x Chocolate bomb

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

Chocolate feels like a hug from the inside...  Heb jij ook nood aan je dagelijkse portie liefde in de vorm van chocolade? 
De hug in a mug bevat naast een mok die je doet glimlachen ook een heerlijk snackassortiment! 
Eet jij eerst de chocolate bomb of toch eerst de jungle beads? Boost je motivatie met deze happy mok!

Mok me happy Lekkers in een gevulde mok

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 27,50 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  
Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 11,50 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  
Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

VERZENDEN NAAR HET BUITENLAND? NO PROBLEMO!����
Contacteer ons voor de prijzen per land.

GROTE AANTALLEN?
DAN BEDRUKKEN WIJ JOUW

MOK MET EEN OPDRUK NAAR KEUZE!



BRIEVENBUSPOST heeft 
voor- & nadelen

TOCH LIEVER LEVERING MET TRACK & TRACE OP 1 DAG?

GROOT VOORDEEL:

2 KLEIN NADELEN:

Past in de brievenbus, dus wordt ook geleverd 
als de bewoner niet thuis is.

1. Er is geen track & trace op de brievenbuspost 
pakketjes. 
2. Brievenbuspost wordt geleverd met week-
zekerheid, we kunnen wel de week garander-
en, maar niet de exacte leverdag.

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: 
€ 8,75 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING NON-PRIOR IN BELGIË:
< 50 stuks: € 3,20 excl. 6% btw / adres.
> 50 stuks: €2,50 excl. 6% btw / adres.

Inhoud:
�x Organic Dried Fruit Jua
1x Bee Flower Seedmix Betty & Albert
1x Dreamy hippo Baru 
1x Jungle Beads Betty & Albert
1x Chocolade Krekel-energiereep Kriket
1x Chalo Salty Peas

Word the king of the jungle dankzij een klein maar fijn brievenbusdoosje boordevol lekkers! Heb jij een peperkoeken 
hart maar een kleiner budget? Dan is het brievenbusdoosje geschikt voor jou. Het doosje bevat tal van beestige 
snacks!

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING:�€ 14,00 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING NON-PRIOR IN BELGIË: 
< 50 stuks: € 3,20 excl. 6% btw / adres.
> 50 stuks: €2,50 excl. 6% btw / adres.
> 500 stuks: €1,50 excl. 6% btw / adres.

Inhoud:
1x Notenreep Nuts and Berries
1x Granolasnack Karma Karma
1x Jungle Rocks Betty & Albert
1x Hippo Baru
1x Mashmallowdoosje Petit Melo
1x Gimber Shot
1x Sips of Grace - cold water infusion
1x Bee Flower Seedmix Betty & Albert

Veganistische versies & alternatieven 
voor allergenen en intoleranties zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.

Feed Your Head! Omdat het brein soms een impuls nodig heeft om op en top te blijven presteren, kan je rekenen op 
de feed your head box! De box bevat naast verschillende snacks ook een shot Gimber om weer helemaal wakker te 
worden.

Feed Your Head

Jungle Box

LEKKERS IN DE BRIEVENBUS

PRIJS VERZENDING KLEINE PAKKETPOST IN BELGIË:  €4,50 excl. 6% btw / adres.
Verzending naar andere landen mogelijk mits supplement op verzendkost, prijs 
op aanvraag. Prijs voor levering op 1 locatie eveneens op aanvraag. 



Of bel ons gerust op 0494/41.99.08. (Hanne) of 0497/38.53.24. (Emilie)

BESTELLEN OF MEER INFO?
mail naar

HELLO@BETTYANDALBERT.COM

Grabbel, grabbel, grabbel… welke snack wordt jouw eerste knabbel? Grabbel tezamen met je collega’s tijdens 
de pauze! Sluit jij je ogen en grabbel je blind een snack uit de mand of speel je op safe en kies je zorgvuldig? 
Welk soort grabbelaar je ook bent, de box zorgt zeker en vast voor een smakelijke vergadering of koffiepauze.

A moment of shared happiness...  
GRABBELBOX

Veganistische versies & alternatieven voor allergenen en 
intoleranties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Inhoud:
3 x Betty & Albert Jungle Beads
3 x Betty & Albert Jungle Rocks
5 x complicookies
3 x dreamy hippo Baru
3 x marshmallow Baru
3 x chocoladereep kingmonty
2 x dried fruit Jua
1 x Kriket bar
2 x notenreep Nuts and Berries

PRIJS EXCLUSIEF VERZENDING: € 30 excl. 6% btw.

PRIJS VERZENDING IN BELGIË: € 6,50 excl. 6% btw / adres.  
Prijs voor levering van meerdere pakketten op 1 locatie op aanvraag.�

voor B2B

met lo
go 

& 

boodschap
Alle geschenkpakketten van Betty & Albert worden 
geleverd in een mooie geschenkdoos die voor u gepersonaliseerd wordt met 
een toffe quote en uw logo. In de dozen voorzien we een kaartje om een 
persoonlijke boodschap mee te sturen aan uw team of klanten.


