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www.geldinzamelen.be 
www.snoepman.be
www.wenskaartenshop.be

De producten en verkoopacties
Inkoopprijzen
Verkoopformule 1 

Verkoopformule 2 

HARTELIJK DANK 
VOOR JE INTERESSE IN ONZE 
PRODUCTEN EN VERKOOPFORMULES

Wie zijn wij:

Actief sinds 2007 in verschillende marktsegmenten 
met drie online projecten in groothandel 

 
Wij verwerken jaarlijks meer dan 3500 bestellingen 
naar bedrijven, scholen, verenigingen VZW’s 
en allerhande goede doelacties.

In deze infobrochure vind je info over:

       directe verkoop/deur aan deur acties

       voorverkoopactie met gratis ondersteunende bestelfolder
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DIRECTE VERKOOP/DIRECTE AANKOOP
voor bv. deur aan deur acties

Dit systeem van verkopen is populair bij scouts, 
verenigingen en particuliere acties 
die de producten direct aan de man brengen 
via vrienden, kennissen, familie via een deur aan deur verkoop

Kwaliteit: Geldinzamelen.be werkt enkel met producten van uitstekende kwaliteit. 
Je klanten zullen dit enorm waarderen en je relatie op lange termijn bevorderen.

Betaling: voorafbetaling voor particuliere acties 
en betaling via factuur (14 dagen) voor scholen en verenigingen

Verzending: Volgens gewicht - doorgaans komt dit op €10 per pakket tot 30kg 
met een max. bedrag van € 60
Gratis verzending vanaf € 2000 excl. btw
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FORMULE 1



FORMULE 2
VOORVERKOOP ACTIE 
MET ONDERSTEUNEND BESTELFORMULIER

De voorverkoop flyer:
Een geldinzamelactie opzetten volgens een risicoloos voorverkoopsysteem is
uitermate geschikt voor scholen en verenigingen. 
U bestelt namelijk enkel wat er verkocht wordt. 
Als ondersteunend materiaal krijgt iedere deelnemer een
gratis aantrekkelijke full color bestelfolder.
 
Geldinzamelen biedt 8 voorverkoopacties met ondersteunende folder
met 4 tot 5 producten. 

Bekijk al onze acties op: https://geldinzamelen.be/voorverkoop-acties/ 

ACTIE 1 = Cuberdons , Schilfertruffels (melk), Zeevruchten, snoepzak veggie
 
ACTIE 2 = Teddybeer, Wenskaarten, Kerstkaarten, Kalenders, Rouwkaartjes
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ACTIE 3 = Schilfertruffels melk, wit, donker, cuberdons, sneeuwballen

ACTIE 4 = 'LENTE' Chocolade lentefiguren, Wenskaarten, Teddybeer, Cuberdons, 
                   Snoepzak Veggie

ACTIE 5 = 'VALENTIJN' Chocolade hearts, Teddybeer, cuberdons, carré confiture

ACTIE 6 =  Vanillewafels, Chocoladewafels, Frangipane, Carré confiture

ACTIE 7 = Vanille wafels, Frangipane, cuberdons, Veggie snoepzak

ACTIE 8 = Wenskaarten, Kerstkaarten, Teddybeer, Frangipane, Zeevruchten

Doelgroep: De kinderen/leden gaan met de bestelflyer aan de slag en 
noteren de bestellingen van bij familie, vrienden, kennissen, buren, collega’s.

 Tip! : Papa en mama kunnen de flyer meenemen naar hun werk om daar extra verkopen 
te genereren bij hun collega’s. 

Succes gegarandeerd!



BESTELFORMULIER

Full Color bestelformulier
met overzichtelijke & gebruiksvriendelijke
bestellijst op de achterzijde. 
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WAT IS ER NIEUW?

DE STICKERACTIE:

Je wil een stickeractie organiseren zoals het Rode Kruis, 
maar dan kleinschaliger? 
Geldinzamelen.be maakt dit nu ook voor jou mogelijk. 
met keuze uit standaard ontwerpen waar wij je eigen boodschap in plaatsen.

Voor wie?

Stickeracties kunnen worden opgestart voor goede doelacties 
zoals Kom op tegen Kanker, Levensloop, Think-Pink, De Warmste Week 
of om iemand in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken . 
Denk maar aan mensen die te maken krijgen met zwaar zieke familieleden, 
een brand of ander leed waar de kosten torenhoog oplopen.
 
Hierbij kan een stickeractie écht het verschil maken. 
Al eens gedacht hoe hoopgevend, sterkend en steunend dit kan werken voor
getroffen families als ze overal in de gemeente hun sticker tegenkomen?
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a.  Het neutrale beertje met hartjes & sjaaltje
b. “Someone special” beertje met gele T-shirt en opschrift

DE BERENACTIE:
Een Teddy beren actie = opvallend, schattig en zó speciaal. 
De schattige en kwalitatieve teddy beren van 20 cm. 
bieden de kans om heel wat centjes in te zamelen. 
De vederzachte beertjes zijn piekfijn afgewerkt met een extreem hoge aaibaarheidsfactor! 

De Teddy beertjes verkopen als zoete broodjes en bovendien strijk je een hoge winstmarge op.
Als adviesverkoopprijs raden wij € 8 tot max € 10 aan,
maar uiteraard ben je vrij om deze zelf te kiezen.

2 type beertjes:
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SNOEPGOED

Snoepzakjes Veggie/zonder gelatine
Snoepzakjes enkel olie/enkel zuur - gesuikerd

A ++ kwaliteit/vast assortiment
excl. btw 6%

GEWICHT                           1 - 500 ST.                     VANAF 500 ST.

       200 gr.                           € 1,00                        € 0,90
       250 gr.                           € 1,25                        € 1,15
       400 gr.                           € 2,00                        € 1,90
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SNOEPZAKJES PARTIJEN

verdeling: 20% zuur/suiker 80% olie

Wisselend assortiment
 excl. btw 6%

     150 gr.        € 0,76           € 0,71          € 0,67          € 0,60
     200 gr.        € 0,90           € 0,80          € 0,77          € 0,75
     250 gr.        € 1,05           € 1,00          € 0,95          € 0,90
     400 gr.        € 1,70           € 1,60          € 1,55          € 1,50

GEWICHT 1-99 ST. 100-249 ST. 250-999 ST. 1000 +
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BULKSNOEP 

A++ kwaliteit
bevat 6 à 8 snoepsoorten 

 excl. btw 6%

MENGELING GEWICHT PRIJS

gelatine vrij
Veggie snoep zuur/olie                         v.a 30 kg.      € 108,49 (3,62/kg.)

enkel zure snoep/gelatine                    v.a 30 kg.      € 103,50 (3,45/kg.)
enkel oliesnoep/gelatine                      v.a 30 kg.      € 103,50 (3,45/kg.)
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Partij Bulksnoep/wisselend assortiment
bevat 6 à 8 snoepsoorten 

 excl. btw 6%

MENGELING OP = OP GEWICHT PRIJS

Mix naargelang het aanbod!                  30 kg.        € 84,90   (2,83/kg.)
  60 kg.        € 164,15 (2,74/kg.)
  90 kg.        € 243,40 (2,70/kg.)
120 kg.        € 316,98 (2,64/kg.)
150 kg.        € 388,68 (2,59/kg.)
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A++/VEGGIE EN A & B KWALITEIT

beertjes
staafjes
hartjes
colaflesjes
kersen
fruitsla
aardbeien
bubblegum...                            Kan afwijken!

A++ is perfecte snoep van de 
hoogste kwaliteit, dit zowel naar vorm, 
smaak en kleur toe en
met een lange houdbaarheidsdatum. 
Gelatinevrij of vegetarisch snoepgoed 
is snoep zonder dierlijk eiwit(collageen). 
Het verschil kan je niet smaken, 
die is overheerlijk enkel de textuur is 
ietsje zachter tegenover de gelatine snoep.

Welke soorten mag je doorgaans verwachten?

A++ KWALITEIT SNOEP
Geldinzamelen.be biedt snoeppartijen aan uit zowel A als B
kwaliteit. Het snoepgoed zijn mixen met een lange houdbaarheid
van minstens 6 maanden tot 1,5 jaar. 
Deze partijen snoep zijn goedkoper dan de A kwaliteit en zijn
steeds wisselend van assortiment. Wat vandaag in voorraad is
kan volgende week niet meer verkrijgbaar zijn, dus OP = OP!

Snoep uit partijen kan A-kwaliteit zijn waarvan gewoon teveel is
geproduceerd, maar dit kan ook B kwaliteit zijn die foutjes
vertonen zoals: 
geen perfecte vorm, kleine kleur of smaakafwijking...

In de meeste gevallen is dit amper zichtbaar en krijg je heel goeie
en lekkere snoep met 10 tot 20% korting. 
Super Deal dus!

Partijhandel snoep is steeds wisselend naargelang wat er in partij
komt bij de producenten. Doorgaans mag je in het pakket 80%
oliesnoep en 20% zuur/gesuikerde snoep verwachten.

PARTIJ SNOEPGOED A & B MIX

KWALITEIT SOORTEN
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INKOOPPRIJZEN
CHOCOLADE & GEBAK

PRODUCT GEWICHT PRIJS Btw.excl.6%

 schilfer truffels melk - kraft                       180 gr.                     € 2,55
 schilfer truffels donker - kraft                   180 gr.                     € 2,55
 schilfer truffels wit - kraft                          180 gr.                     € 2,65
 schilfer truffels melk - pralinedoos          400 gr.                     € 5,15
 schilfer truffels donker - pralinedoos      400 gr.                     € 5,15
 schilfer truffels wit - pralinedoos             400 gr.                     € 5,30
 doosje schilfer truffels melk                     125 gr.                     € 1,85
 sneeuwballen Geldhof                               150 gr.                     € 2,55
 sneeuwballen Geldhof                               300 gr.                     € 5,00
 cuberdons Geldhof - kraft                         200 gr.                      € 2,55
 cuberdons Geldhof - pralinedoos            400 gr.                      € 5,00
 chocolade zeevruchten - kraft                  200 gr.                     € 2,55
 chocolade zeevruchten - pralinedoos     400 gr.                     € 5,00         
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INKOOPPRIJZEN
CHOCOLADE & GEBAK

 doosje chocolade lentefiguren                 200 gr.                     € 2,55
 doosje chocolade hartjes                          200 gr.                     € 2,55
 vanille wafels(verpakt)                               700 gr.                     € 2,65
 chocolade wafels(verpakt)                        700 gr.                     € 2,65
 vanille suikerwafels(verpakt)                    700 gr.                     € 2,75
 chocolade suikerwafels(verpakt)             700 gr.                     € 2,75
 frangipane taart/gesneden                        800 gr.                    € 3,40
 carré confituur taart/gesneden                 800 gr.                    € 3,40
  

PRODUCT GEWICHT PRIJS Btw.excl.6%
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INKOOPPRIJZEN 
NON FOOD 

PRODUCT AANTAL   PRIJS Btw.excl.21%

   Wenskaarten/Kerstkaarten         10 delig                          € 1,16/p.p

   teddybeer                                    40 - 100 st.    € 3,80/vanaf 500 - €3,60 st.

   stickeractie                                100 - 499 st.   € 1,45/vanaf 500 - €1,25 st.
 
   kalenders                                                                                € 2,00



Thank you.
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0495/22 13 41
www.geldinzamelen.be
Geldinzamelen@telenet.be

Nieuwe afhaal locatie:
TRAGEL  22

9300 AALST 
(naast Rollerland)

Tot S
nel!

Wij wensen jullie een succesvolle   verkoop!


