


Missie
Confectionary Catergory Enhancement

Ontwikkeling van onderscheidend en margerijk

kwaliteitsmaatwerk in ambachtelijke chocoladespecialiteiten

met en voor onze handelspartners

Visie
Wij maken chocolade...

voor jou!



Adres
Van Leeuwenhoekstraat 8
Industrieterrein De Zandhorst
1704 RC Heerhugowaard
Tel: +31 (0)72 57 10 777
www.dechocoladefabriek.nl





Dé Chocoladefabriek’s (t)rots = superieure rots

• Common Natal Pinda’s (Zuid Afrika) of Argentijnse Pinda’s
• ‘Home roasted’ max 1 week voor productie
• Smaak & kraak’ langere tijd gegarandeerd

• Vakmanschap en tempereren = ‘knak’ & (behoud) glans
• Elke rots = separate creatie = geen ‘gruis’ 

• Melk, puur en wit, on-line te produceren en verpakken
• Belgische kwaliteitschocolade, eigen receptuur

• Best Practice: Sligro ‘BonBiance / Hema



Van generiek naar specialty:
‘ Premium Invulling’

• Chocolades: extra puur, wit-karamel, melk-gianduja, koffie, origin
• Notenvariaties: hazelnoot, cashewnoot, macademianoot, pistache en koffieboon 

• Zuidvruchten: rozijnen, cranberry’s, gedroogd fruit
• Crisps: cereal

• Suiker: karamel, gebrande candysuiker
• Koekstukjes: trend Milka / Cote d’Or

• Seizoen: speculaas, kaneelcrunch



Spuitflikken



Spuitflikken
Als een pizza eindeloos te variëren

De bodem
• Melk en/of puur en/of wit

Toppings
• Noten, noten en rozijnen

• Disco’: M&M’s
• Hazelnoot krokantjes

• Hartjes, sterretjes

Easter Special
• Vogelnestje met eitjes



Musket
chocolade



Musketchocolade

•  Multivormen, -kleuren en -momenten
• 100% ‘in-store’ ontwikkeling

• Ruim bestaand assortiment + ‘anything you wish’

Algemeen:  Flikken, bloemen, krakelingen, vlinders, strikken en tumtum.
Valentijn & Moederdag: Harten in diverse kleuren

Pasen: Eieren in diverse kleuren
Sint: Cijfers en letters, maantjes en alfabet

Kerst: Bomen, sterren, kransen (ook gevuld) en maantjes



Vorm
chocolade



Vormchocolade

• Multivormen, -kleuren, -momenten en ingrediënten
• 100% ‘in-store’ ontwikkeling van idee tot creatie

• Max 5 kleuren: 3x decoratie- en 2x afdekchocolade 
• Ruim bestaand assortiment + ‘anything you wish’

• Wij onderscheiden ons van Zwitserse precisie concullega’s
• Ambachtelijke uitstraling van de ’warme bakker spuitzaktechniek’

Algemeen: Bloemen, krakelingen, tabletten, kikkers, theelepels, klavertjes vier en oublies
Valentijn & Moederdag: Rozen, harten en rozen+harten

Pasen: Paashaas, div. Kuikenflikken en hazenkopjes 
Sint: Letters, cijfers, sint en pietfiguren, alfabetlettertjes

Kerst: Kransen, hulst, bomen etc.



Ice Cups

• Huisgemaakte compound van topkwaliteit
• Met echte Cacao
• De bekende klassieker
• Overheerlijke nieuwe smaakcombinaties



Thema
Valentijn & Moederdag

Bloemen en hartjes in diverse vormen en 

kleurschakeringen in musket- en vormuitvoering.

‘Express your love with chocolate!’



Thema Pasen
Voor wie wat anders zoekt dan gestanioleerde paaseitjes en holfiguren.

Met het onderscheidende voorjaar en paasassortiment van 

De Chocoladefabriek wordt het pas echt lente!



Thema Sinterklaas
O, kom er eens kijken,

de leukste, lekkerste en meest

onderscheidende chocolaatjes…

…maar natuurlijk maken we ook ’gewoon’

de lekkerste letters.



Thema Kerst
Wat kunnen we eigenlijk niet....?

Het meest omvangrijke kerstassortiment 

van speculaderotsjes tot

gedecoreerde kerstmannetjes.



Volgende fase: verpakken!
We laten de consument de frisheid zien die ze kopen!



Cash & Carry verpakkingen



RA VEREIST:

• Betere landbouwmethodes

• Betere werkomstandigheden

• Betere zorg voor natuur

• Betere zorg voor volgende generaties

RA VERZORGD:

• Betere oogst

• Betere inkomsten

• Betere landbouw, betere toekomst

• Beter leven

De manier van werken van Rainforest Alliance(RA) 







Vragen?


