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Overzicht assortiment + voorbeelden relatie- en andere geschenken
Omschrijving
Doosje met 2 pralines.
Beschikbaar in rood of wit.
Ideaal als bedanking voor een event, opendeurdag, dag
van de klant, …
Pralines zijn vrij te kiezen.

Luxe ballotin met 2 pralines.
Ideaal als kleine attentie voor een event, opendeurdag,
…
Pralines zijn vrij te kiezen.

Ballotin met 6 pralines.
Ideaal als kleine attentie voor een event, opendeurdag,
…
Pralines zijn vrij te kiezen.

Luxe ballotin met 6 pralines.
Ideaal als kleine attentie voor een event, opendeurdag,
…
Pralines zijn vrij te kiezen.

Cellofaan doosje met truffels, pralines, … naar keuze.
Ideaal als kleine attentie of om toe te voegen aan bv.
een geschenkmand.

Ronde gouden doos met 15 pralines of truffels.
Mooie en stijlvolle verpakking
Pralines/truffels vrij te kiezen.

Tolpoortstraat 55
T +32 9 330 06 94
www.pralinja.be
https://www.facebook.com/pralinja/
BE-9800 Deinze
GSM +32 473 23 60 70
info@pralinja.be
Pralinja is een commerciële entiteit van Bala Consult BVBA Brandstraat 8 9770 Kruishoutem BE-0627 963 350

Relatiegeschenken
p. 2 of 7

Omschrijving
Houten kistje met ballotin van 250g, 500g of 1kg
pralines of truffels.
Ideaal als eindejaar of relatiegeschenk.
Houten kistje geeft een mooie extra uitstraling en is
makkelijk mee te nemen.
Kistjes beschikbaar in verschillende kleuren.
Single Origine Chocolates
Mooie doos met speciale pralines gemaakt van 5
verschillende soorten cacao uit evenveel landen.
Speciale editie met unieke smaken.
Ideaal al relatie geschenk.

Nieuwjaarsverpakking met 12 of 17 stuks. Ideaal als
nieuwjaarsgeschenk.
Vaste assortiment (geen vrije keuze in pralines)
Dozen kunnen indien gewenst nog extra verpakt
worden.

Hoedendoos gevuld met een variatie aan
chocoladeproducten, thee, wijn, … Inhoud is vrij te
kiezen. Dozen worden aangepast naar gelang het
seizoen.

Houten kost met grote fles bier, 500G pralines en bier
truffel. Kist kan gepersonaliseerd worden met eigen
opdruk en is verkrijgbaar in verschillende kleuren

‘Where beer meets chocolates’
Pakket met kleine (33cl) of grote flessen (75cl) bier,
bijpassende praline, boek over bier en chocolade met
overzicht van verschillende Belgische bieren en
bijpassende chocolade en glas.
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Omschrijving
Kistje met jenever en 2 doosjes pralines
3x kleine jeneverflesjes (naar keuze) en 2 doosjes
pralines (6 stuks/doosjes) in een houten kistjes.
Verschillende kleuren beschikbaar
Ideaal als relatie of eindejaarsgeschenk.
Voorbeeld geschenkmand 1
Geschenkmand kartonnen kistje, tas ‘I love Chocolate’,
1x truffel gin, 1x apero koekjes gin, ballotin 250g, 2x
thee,
1x pot met spekjes.
Optie klein flesje gin 5cl (Vigne).

Voorbeeld geschenkmand 2
Geschenkmand met houten kistje, 1x flesje bionade, 1x
flesje rose wijn, 2x 200g chocolade, 2x 200g truffels, 1x
200ml advocaat, 3x 40ml confituur.

Voorbeeld geschenkmand 3
Geschenkmand stoffen mandje, 1x grote fles Hugo
aperitief, 4x 200G chocolade, 1x 100g koekjes, ballotin
250g pralines, 100 ml advocaat, 40ml honing, thee
doosje met thee.

Klassieke ballotin
Ballotin 250, 375, 500, 750 of 1000g gevuld met een
variatie aan pralines/truffels naar keuze.
Verpakking volgens keuze of seizoen.

Luxe ballotin.
Ballotin (450g) met pralines naar keuze. Ideaal als
geschenk of om mee te nemen naar het buitenland. De
doos heeft een beperkte hoogte waardoor deze
makkelijker mee te nemen is in een valies.
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Proefbuisjes gevuld met koffiebonen, thee, chocolade
boontjes, …
Beschikbaar in een versie van 5 of 10 buisjes en
aangepaste houder. Los verkrijgbaar maar best te
voorzien in een pakket. Vrije keuze in thee, koffie, …

Pralines met eigen logo of met gepersonaliseerde vorm

Gepersonaliseerd lint, stikker met logo of tekst

Speciale gelegenheden.
Vergeet niet onze pakketten voor de speciale gelegenheden zoals sinterklaas, pasen, secretaresse dag, …
ook voor deze gelegenheden kan u steeds terecht bij Pralinja voor een mooi pakket voor uw personeel of
klanten.
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Pakket op maat
Alle voorgestelde pakketten zijn aanpasbaar op maat. Afhankelijke van de gewenste inhoud wordt er een
prijsberekening en voorstel opgemaakt.
Een greep uit de producten in het assortiment:
Advocaat
Potjes 40, 350 en 500ml
Smaken: natuur, Chocolade en Amaretto.
Confituur
Potjes van 60, en 230gr.
Smaken gaan van de klassiekers (aardbei, framboos, kersen) tot speciale smaken (duindoorn,
ananas basilicum, …)
Assortiment Valentino Chocolatier
Het volledige assortiment van Valentino Chocolatier aan pralines, truffels, koekjes, … Laat ons
weten welke voorkeur u heeft naar chocolade en vulling zodat we hierin verder kunnen
adviseren.
Het assortiment omvat eveneens een suikervrij, glutenvrij, lactose vrij, … gamma
Dranken
Een wisselend aanbod van dranken zowel alcoholisch als niet alcoholisch.
Thee en koffie
Een wisselend assortiment aan losse thee. Assortiment wordt aangepast naar gelang het
seizoen. Koffie van Café Gusta, ambachtelijke koffiebranderij uit Oudenaarde.
Gebruiksgoederen
Een wisselend aanbod aan theepotten en tassen, kaarsen, vazen, … naar gelang het seizoen
Decoratie materiaal
Een wisselend aanbod aan decoratie materiaal naar gelang het seizoen
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Extra
Wenst u uw pakket te personaliseren met een eigen touch laat het ons weten. We voegen met alle
plezier een bedrijfskaart, eigen gadget, een specifieke wijn, … toe of zoeken voor u een aangepaste
versiering in stijl van uw onderneming.
Bepaalde verpakkingen kunnen ook gepersonaliseerd worden. O.a. de houten kistjes kunnen voorzien
worden van een eigen logo. Prijs hiervoor is steeds op aanvraag.

Een aantal referenties
-

Kappa Data – De Pinte: Ballotin met 6 truffels, gepersonaliseerd. Attentie voor een event.
De Snerck – Kruishoutem: Mini ballotin 2 pralines voor ‘weekend van de klant’ en
gepersonaliseerde geschenkmanden als relatiegeschenk.
Stad Deinze – Deinze: Gepersonaliseerde geschenkpakketten.
Dominique – Deinze: Mini ballotin 2 pralines voor ‘weekend van de klant’, grote ballotins voor
verschillende events in de winkel.
Inspectorate – Antwerpen: Sinterklaaspakketten
Oldtimer Farm – Aalter: Nieuwjaarspakketten voor personeel.
Unizo – Deinze: Mini ballotin 2 pralines voor de dag van de ondernemer.
Newance – Nazareth: gepersonaliseerde doosjes met truffels voor prospectie.
All Communications – Gentbrugge: Geschenkpakketten als eindejaarsgeschenk voor klanten.
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Algemene Factuur- en Servicevoorwaarden
Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van producten en of levering van diensten door de besteller bij Bala Consult BVBA, ongeacht in welke
vorm. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
Zij worden aangevuld door de algemene bepalingen van het Burgerlijk wetboek, de wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten en naburige rechten en de wet van 30
juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.
Afwijkingen of aanvullingen kunnen voortkomen uit aanvullende bijzondere overeenkomsten tussen Bala Consult BVBA en de klant;
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Definities
Onder leverancier van de dienst of verkoper van het product wordt steeds “Bala Consult BVBA” bedoeld.
Onder besteller wordt bedoeld zowel de natuurlijke als de rechtspersoon die bij Bala Consult BVBA een bestelbon heeft ingevuld en ondertekend en zich
daardoor verbindt t.o.v. Bala Consult BVBA.
Onder werk of opdracht wordt verstaan het voorwerp van de bestelbon of het contract.
Onder locatie wordt verstaan de uitvoering van de overeenkomst op de zetel van de besteller of op de plaats door hem aangeduid.

2.
2.1.

Overeenkomst – totstandkoming – uitvoering - opschorting
Een overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen na bevestiging door Bala Consult BVBA van ontvangst van een door de besteller ingevuld en
ondertekende bestelbon of een order via de webschop.
2.2.
Bij gebreke aan reactie vanwege de besteller na ontvangstbevestiging wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan onder de voorwaarden en op de
wijze in de opdrachtbevestiging beschreven.
2.3.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in principe en bij voorrang door Bala Consult BVBA. Deze laatste behoudt evenwel ten allen tijde de
mogelijkheid om zonder voorafgaande goedkeuring door de besteller, een derde partij in te schakelen om de overeenkomst in zijn geheel of ten dele uit
te voeren.
2.4.
Uitvoeringstermijnen zijn geenszins bindend en kunnen ten allen tijde door Bala Consult BVBA gewijzigd worden.
2.5.
Elke wijziging of toevoeging aan de oorspronkelijke overeenkomst kan aanleiding geven tot het opmaken van een nieuwe prijsbepaling en doet de
afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.
2.6.
In het geval de besteller in gebreke blijft de betalingen uit te voeren conform deze voorwaarden, is Bala Consult BVBA gerechtigd om – na voorafgaande
kennisgeving – haar prestaties of de levering van producten op te schorten tot regularisatie door de besteller.
3.
Prijzen en betaling.
3.1.
De prijzen worden steeds in EURO uitgedrukt, exclusief BTW.
3.2.
Indien de prijzen toepasselijk zijn op een opdracht van bepaalde duur, dan gelden deze prijzen als eenheidsprijzen voor de duur van de overeenkomst,
onder voorbehoud van wat onder 2.5 werd uiteengezet.
3.3.
Indien de prijzen van toepassing zijn op een opdracht van onbepaalde duur, dan kunnen deze prijzen door de stijging van de kosten, herzien worden na
voorafgaande kennisgeving aan de besteller.
3.4.
De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten betreffende de uitvoering van de opdracht of levering van de goederen dienen
binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan Bala Consult BVBA.
3.5.
De niet-tijdige betaling geeft aanleiding tot toepassing van een conventionele intrest van 10 % op het factuurbedrag en bijkomend op een
schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.
3.6.
Indien de besteller beslist tot annulering van een reeds door Bala Consult BVBA bevestigde opdracht, is de besteller aan Bala Consult BVBA in elk geval
een eenmalige en forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% (excl. BTW) op de totale bestelling, onder voorbehoud van overige schade.
3.7.
De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven in de webshop om de
Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het
produkt die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Bala Consult bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen
van de aankoop. Dit kan via info@pralinja.be of telefonisch.
3.8.
Prijzen weergegeven op de website www.pralinja.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Bala Colsult
BVBA niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden
weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
4.
Bedenktijd en herroepingsrecht
4.1
De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen
dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op
de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de
goederen.
4.2
In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
- Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
- Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
- Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
- Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.
- Goederen die beschadigd werden na levering – bij beschadiging bij levering moet u Bala Consult BVBA binnen de 48u op de hoogte stellen.
In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Bala Consult BVBA, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in
volgende gevallen:
- De Klant plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
- De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
- De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen
worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
- De geleverde goederen bevatten voedselwaren.
4.3
Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Bala
Consult BVBA, Brandstraat 8 9770 Kruishoutem of via info@pralinja.be
4.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Betwisting omtrent totstandkoming, uitvoering en beëindiging ervan zullen steeds beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent.
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