
LEEMANSMOLEN 
EINDEJAARSGESCHENKEN
Met meelproducten gemalen op de molen



OVER ONS

M e e l p ro d u c t e n , 
g e m a l e n  o p  d e  m o l e n .
Bij ons bent u aan het juiste adres voor een 
ruime selectie meelproducten waaronder  
diverse brood en bakmixen, verschillende pap- 
en ontbijtproducten, pannenkoekenmeel en 
natuurlijk leuke cadeaupakketten. Speciaal 
voor de decembermaand is ons bestaande 
assortiment uitgebreid met mooie, lekkere en 
feestelijk ingepakte eindejaarsgeschenken.

Naast de verkrijgbaarheid in onze winkel in 
Vriezenveen zijn alle producten ook online 
te bestellen via www.meelvandemolen.nl. De 
volledige opbrengst komt ten goede aan de 
Stichting Leemansmolen en wordt gebruikt 
voor het molenonderhoud. 

ASSORTIMENT
Met gepaste trots presenteren wij onze eindejaarsgeschenken. Natuurlijk bestaande uit onze eigen meelproducten, 
maar desgewenst aangevuld met bijvoorbeeld een speciaalbiertje van de Vriezenveense brouwers IV:uur, een kookboek 
of iets anders lekkers passend bij het seizoen of thema. Met deze geschenken wiilen wij u de mogelijkheid bieden uw 
medewerkers, relaties, familie of kennissen een kwalitatief en smaakvol cadeau te geven. De met zorg samengestelde 
pakketten zijn geschikt voor Sinterklaas en Kerst, maar natuurlijk ook als leuke binnenkomer in het nieuwe jaar. Vanzelf-
sprekend feestelijk verpakt, zodat het ontvangen al een feest op zich is.
 
Na wat bakinspanning (de verpakking bevat duidelijke instructies) is de ontvanger in staat zijn/haar gezin of gasten te 
voorzien van iets lekkers bij de koffie of een mooi dessert tijdens bijvoorbeeld pakjesavond of de feestdagen.

€ 13,90  INCL. BTW € 21,60  INCL. BTW 
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€ 13,95  INCL. BTW 

€ 39,70  INCL. BTW € 22,10  INCL. BTW 

€ 30,95  INCL. BTW 

Stel zelf het ideale relatiege-
schenk samen!

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk uw eigen pakket 
samen te stellen. Wij adviseren u graag bij de zoektocht 
naar een eindejaarsgeschenk passend bij de ontvanger(s) 
en uw budget. Natuurlijk wordt dit alles feestelijk verpakt. 
Aan de samenstelling, het verpakken en afleveren van 
de pakketten besteden wij de grootste zorg.

Wilt u het eindejaarsgeschenk nog persoonlijker maken? 
Naast dat u het geschenk zelf kan samenstellen is het 
ook mogelijk een eigen product of promotie-artikel toe 
te voegen of eigen verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Ook helpen we u natuurlijk graag met losse meelproducten 
of bakmixen die aan uw eigen geschenk toegevoegd 
kunnen worden.
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€ 22,05  INCL. BTW 

Leemansmolen geschenken; 
een pakket op maat

- een uniek cadeau

- het pakket is volledig naar eigen wens 
samen te stellen

- het toevoegen van eigen artikelen of 
promotiemateriaal is mogelijk

- een persoonlijke kaart voegen we toe 
zonder extra kosten

- mogelijk voor kleine en grotere aantallen

- de volledige opbrengst komt ten goede 
aan de Stichting Leemansmolen

€ 21,50  INCL. BTW 

Breng een bezoek aan onze winkel aan de Hammerweg in Vriezenveen (op af-
spraak ook doordeweeks mogelijk), bezoek onze webshop voor een overzicht 
van het volledige assortiment eindejaarsgeschenken en meelproducten of 
neem contact met ons op via telefoon of e-mail. 

De meeste meelproducten leveren we uit voorraad en kleine aantallen ge-
schenken worden doorgaans binnen 2-3 werkdagen geleverd. Voor grotere 
orders relatiegeschenken rekenen we een levertijd van ongeveer 2 weken. 
 
De pakketten kunnen worden afgehaald in Vriezenveen of worden verzonden 
naar één of meerdere adressen. 

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief eventuele verzendkosten en onder voorbehoud van 
prijswijzigingen. De afbeeldingen in deze folder dienen als voorbeeld. De verkrijgbaarheid is afhankelijk 
van de actuele beschikbaarheid. Op tijd bestellen kan teleurstellingen voorkomen.

M e e r  wet e n  of  e e n  v r i j b l i j v e n d e  of f e r t e 
o nt v a n g e n ?

BESTELLEN EN VERZENDEN
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C O N TAC T
Wil je meer weten over onze producten of de mogelijkheden? Neem contact met ons op via onder-
staande contactgegevens.

Openingstijden winkel:
Za:  09.30 - 12.30 uur

LEEMANSMOLEN
Hammerweg 34  06 - 23967675

7671 JA Vriezenveen info@meelvandemolen.nl 
www.meelvandemolen.nl


