
Je hebt de keuze uit 2 taarten en 1 soort cupcakes.  

Alles kan los worden besteld. 

Beiden taarten zijn in 2 smaken te bestellen: 

 Vanilla (Vanille taart gevuld met frambozenjam en 

vanille botercrème). 

 Dark heaven (Chocolade cake getrempeerd met 

rozenwater suikersiroop en gevuld met chocolade 

ganache). 

De cupcake is er in 2 smaken 

 Vanille cupcake met kaneel topping 

 Chocolade cupcake met koffietopping 

  Z.O.Z. voor de taarten! 

Doe deze zoete  

kerstverleiding cadeau! 

Standaard worden deze zoete 

verleidingen feestelijk inge-

pakt. Zo wordt het extra leuk 

om te geven!  



Aangezien ik geen echt bedrijf ben, kan ik maar een max. aantal bestellingen maken. Daarom raad 

ik aan zo snel mogelijk te bestellen. 

- Bestellingen kunnen uiterlijk 2 weken van tevoren worden geplaatst, dus uiterlijk op 11 december.  

- 50% van het totale bedrag dient 1 week voor de leverdatum over gemaakt te worden, wanneer dit niet gebeurd komt de bestelling te 

vervallen. Het resterende bedrag dient bij levering te worden voldaan.  

- Liever een grotere taart? Dat kan! Vertel me voor hoeveel personen en dan maak ik een prijsopgave.  

- Taarten binnen Veenendaal worden kosteloos bezorgd op 24 december. Anders wordt er €0.50 per km. Berekend (berekend via Goog-

le Maps). 

- Aan de weergegeven foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Het geleverde product kan vanwege handwerk afwijken.  





Aangezien ik geen echt bedrijf ben, kan ik maar een max. aantal bestellingen maken. Daarom raad 

ik aan zo snel mogelijk te bestellen. 

- Bestellingen kunnen uiterlijk 2 weken van tevoren worden geplaatst, dus uiterlijk  op 11 december.  

- 50% van het totale bedrag dient 1 week voor de leverdatum over gemaakt te worden, wanneer dit niet gebeurd komt de bestelling te 

vervallen. Het resterende bedrag dient bij levering  te worden voldaan.  

- Liever een grotere taart? Dat kan! Vertel me voor hoeveel personen en dan maak ik een prijsopgave.  

- Taarten binnen Veenendaal worden kosteloos bezorgd op de dagen voor 1e kerstdag. Anders wordt er €0.50 per km. berekend 

(berekend via Google Maps). 

Aan de weergegeven foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. Het geleverde product kan vanwege handwerk afwijken.  


