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UNIEK IN NEDERLAND 
printen op koekjes

Heeft u een feestje, beurs of een promotie van uw bedrijf?  

Laat dan uw logo projecteren op de lekkerste koekjes.

De Bakkerij 
 

Galvanistraat 30 
6716 AE EDE 

 
 0318-69 00 60 

www.logokoekjesbakkerij.nl

WIJ BAKKEN SMAAK, VOOR UW BEDRIJF

VOORWAARDEN - Met het doen van uw bestelling en aanlevering van uw bestand 
geeft u expliciet aan de rechtmatige eigenaar van het logo of de afbeelding te 
zijn. U geeft De Bakkerij en de met haar samenwerkende ondernemingen 
toestemming dit logo, afbeelding of bestand voor verwerking te gebruiken en 
deze bestanden hiervoor in haar databestanden op te slaan. De Bakkerij mag 
er door uw bestelling vanuit gaan dat u gerechtigd bent dit bestand of logo te 
gebruiken. De Bakkerij is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor claims of 
schadevergoedingen door ongeoorloofd gebruik van het door u aangeleverde 
bestand of logo op welke wijze dan ook. Omdat er gewerkt wordt met een 
natuurlijk proces kunnen afwijkingen in kleur of logo plaatsvinden, De Bakkerij 
kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit product wordt geproduceerd 
in een bakkerij waar ook noten en gluten en andere allergenen producten 
(o.a. tarwe, rogge, sesam, ei, gist, melk, soja) 
worden verwerkt.



Bestel nu online! Of telefonisch op 0318-69 00 60

Bestel nu uw logokoekjes, een specialiteit 
van De Bakkerij.

Volgens een unieke receptuur bakken wij uw Logo, 
Bedrijfsnaam of Promotietekst in kleur op ons Vanille 
koekje. 

De koekjes zijn voor vele doeleinden te presenteren. 
Logokoekjes voor uw Bedrijf, Instelling, Restaurant, Hotel, 
Promotie of beursen, Jubilea, Feesten, Sportvereniging, 
Geboorte en Feestdagen, ..... etc.

Lekker bij de koffie maar vooral een persoonlijk 
aandachtspunt. 

Uw bedrijfslogo 
Super leuk bij iedere 
vergadering uw logo 
op een koekje.

Feest of partij 
Een feest of partij is pas 
echt compleet met een 
persoonlijk koekje erbij. 
 
 
 
Beurs of promotie 
Brengt uw bedrijf extra 
onder de aandacht.

Bruiloften
Stuur dit koekje met uw 
trouwkaart of geef als 
bedankje mee.

 
Product
Brengt uw specialiteit 
volledig in de spotlights. 
 

 
 
Verjaardag of jubileum
Met dit koekje wordt het 
een verjaardag om nooit te 
vergeten.

 
 
Hotels/restaurants/catering 
Met dit koekje is het verblijf 
in uw hotel of restaurant 
compleet.
 
 
 
 
Promotie 
Voor regionale of landelijke 
festiviteiten.

Onze Patissiers bakken natuurlijk ook uw taarten 
met logo, kijk voor de mogelijkheden op 

www.debakkerijede.nl. Taarten tot 60 x 80 cm (130 
personen) zijn mogelijk, groter in overleg.

 
Neem contact op met ons Bakkerij Team voor  

advies of wensen voor uw bestelling.
 0318-690060 - info@logokoekjesbakkerij.nl

 
 
 

Betaal gemakkelijk online met   

leuke ideeën 

leuke ideeën 
De koekjes leveren wij single verpakt  
of in grotere verpakkingen. 

Bestellen gaat eenvoudig via een .jpg, .bmp, .tif of .gif 
bestand. Hoe hoger de resolutie hoe scherper we de 
afbeelding op het koekje kunnen projecteren. Omdat we in 
charges bakken houden we een levertijd aan van 3 weken 
na goedkeuring van uw logo bestand. In de geleverde 
verpakking blijven de koekjes, op kamertemperatuur, lang 
smakelijk en houdbaar. 
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