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R12….. : €4,65 / ballon incl. helium 

R36…..: €15,50/ ballon incl. helium 
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Met tekst naar keuze 
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18 inch : € 10,90 / ballon incl. helium ,bedrukking & lint. Excl. Ballonnenvoet  

met Ballonenvoet €16,50 

32inch: €: €14,5 / ballon incl. helium , bedrukking & lint. Excl. Ballonnenvoet  

met ballonenvoet €20,10 



 
 

Sweet & Original – Tjollensstraat 66 – 8790 Waregem 

 

 

 

 



 
 

Sweet & Original – Tjollensstraat 66 – 8790 Waregem 

 

 

 

Mini Lo geschenkje 50ml met foto. ( volwaardig mini olielampje) 

Kleur zand naar keuze 

Afname van minimum 10 stuks 

€11,95 / stuk 
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Uniek geschenk met LICHT en SFEER, twee in één…. Bloem en kaars! 

GEEN VUIL NOCH ROET – deco naar keuze 

Onze navulling is te gebruiken voor al onze olielampen : Vloeibare paraffine, geur-en 

kleurloos 

Verkrijgbaar  in 1L = €9,95 

100ml brandt +/- 20uur. Dus zeer zuinig! 

LO EOS 700 ml + foto en naam : €72 

 LO Sabina 500ml + Foto en naam: €61.65 

 LO Talia 700ml + foto en naam: €72 
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 LO Tarquinia 500ml + foto en naam : €61.65 

 LO Tarquinia 1,5l + foto en naam : € 133 

 LO Tarquinia 3 L + foto en naam: €205 
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Enkele flesjes uit het aanbod, een ander flesje ergens gezien? Neem gerust contact op. 

Prijs flesjes is inclusief dop/kurk en naam, exclusief vulling  ( zie onder) en lint (+ €0,50) 

Minimum aantal 12 stukds 

 Calamaoi Quadro 50 ml + kurk : €3,63 

Calamaio Tondo 50ml + kurk : €3.63 

 Lia 50ml + Aludop: €3,35 
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 Matheüs 50ml + Alu : €3,20 

Paradis Bottle VK 50ml + kurk: €2,90 

 Whisky flesje 50ml + Alu dop: €2,10 
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Capri Bottle 50 ml + Alu dop: €3,45 ( flesje zoals Jagermeister) 

 

Glazen Flesje Flacon 60ml €3.95 

Glazen Apotheekflesje Amber 60ml : €2.40 
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Pet Flesje Amber met zwart pompje 120ml: €1,80 

Pet Amber Kubus met Zwart pompje 90ml: €1.65 

Pet Elegant Flesje Amber met zwart Pompje 250ml: €2.45 
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1L van deze overheerlijke drank kost €29.5 

 

Enkele voorbeelden hoe de bedankjes er kunnen uitzien. 
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Onze huisparfum is te verkrijgen aan €39 / liter en in volgende geuren : 

1L Agrumes Home Fragrance 

1L Eucalyptus Home Fragrance 

1L Green Tea Home Fragrance 

1L Lavender Home Fragrance 

1L Mint Home Fragrance 

1L Red Berries Home Fragrance 

1L Verveine Home Fragrance 

 

 

 

 

 

 

Minimum 12 stuks : Prijs per 12 excl kaartje, incl huisparfum, lint + stokjes + naam : €196 

euro volledig afgewerkt . Per bijkomend flesje een forfait €8,5 
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²  

Minimum 12 stuks: Prijs per 12, incl huisparfum, lint + stokjes + naam : €215 euro volledig 

afgewerkt. Per bijkomend flesje een forfait van €9,5 

 

 

 

 

Minimum 12 stuks : 50ml Home fragrance Bottle incl huisparfum, stokjes, lint + naam: €150 

volledig afgewerkt per bijkomend flesje een forfait van €8,50 
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Minimum aantal 12 stuks 

 

100 ml incl lint en foto : €3.95 / Met naam ipv foto €3.65 

 

250ml incl lint en foto : €4,85 / met naam ipv foto €4,55 

Beschikbare kleuren: 
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Artisanale zeep, geparfumeerd met Franse parfum 

De zeepjes worden volledig artisanaal vervaardigd uit plantaardige palm/kokosoliën en -
vetten. De kwalitatieve Franse parfums zorgen voor de heerlijke geur. 

Bestellingstermijn van minstens 4 weken en een minimum van 25 stuks per kleur en per 

figuur & per bedrukking 
 

 

 

 

Prijs per zeep incl naam : €2,85/stuk 

Verkrijgbare kleuren: 
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Zeep blok Basis ( min afname 18 stuks /kleur/bedrukking) €4.20/stuk 

 

Zeep Afgeronde Hoeken ( min afname 18stuks/kleur/bedrukking) €4.20/stuk 

 

Zeep opstaande rand ( min afname 18stuks/kleur/bedrukking) €4.20/stuk 

 

Zeep retro Classic (min afname 25stuks/kleur/bedrukking) €4.20/stuk 

 

Zeep Hexa (min afname 25stuks/kleur/bedrukking) €4.00/stuk 
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Zeep Baar Classic (min afname 25stuks/kleur/bedrukking) €4.00/stuk 

Kleuren van de handzepen: 

 

 

Minimum aantal van 36stuks  

Clichékost van 25 euro 

Zeep met foto per stuk : €6,50 
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Doosje met venster voor handzepen: €1,40/doosje 

 

Transparant doosje voor figuurzeepjes : €0,75/doosje 

 

Blokbodemzakje voor zeepje : €0,35/zakje 

 

Mooi afgewerkte strikjes om de verpakking af te werken: €0,40/strikje 
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Blikje (9.4cmx5cm) met snoep : €4.55/ stuk ( min 20stuks) 

 

Snoepdispenser met naam & snoep :€5,85 

( 7cmx6cmx10cm) Verkrijgbaar in Rosé gold, Zilver of wit 

 

Rond doosje met naam & opgevuld met Joris snoepjes €2,70 

( verschillende soorten transparante doosjes te verkrijgen) 
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Hoog zakje in goud of rosé gold : €3.90 incl snoep en naam op zakje 

per kleur min 12stuks 

(de gewone kartonnen doosjes kunnen ook verkregen worden) 

 

 

 
Kubus goud of Rosé Gold: €3.35 incl snoep en naam op doosje 

per kleur min 12 stuks 

(de gewone kartonnen doosjes kunnen ook verkregen worden) 

 

Andere doosjes, zakjes,…. Kunnen ook verkregen worden 

Neem gerust contact op met ons voor de mogelijkheden 
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Wenst u iets van snoep op het feest? 

Dit kan u zeker en vast bij ons bestellen en dit volledig naar wens! 

Snoeptaarten zonder foto starten vanaf €22,5 

Wenst u een eetbare foto bovenaan op de snoeptaart komt hier €6,00 euro bij. 

Snoepbrochettes komen op €2,20 / stuk 

Bakt u zelf cup cakes voor het feest? Dan kan u bij ons eetbare rondjes bestellen met foto 

aan €2/stuk 

Een snoeptafel volledig in snoep naar keuze? Ja hoor, dit vanaf 6,00/persoon ( minimum van 

10 personen) 

Inbegrepen: 

Huur glaswerk, snoepschepjes, e.d. 

Huur aankleding van de snoeptafel 

125 gram snoep per persoon 

Papieren zakjes en gepersonaliseerde etiketten 
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Prijs: 45 euro / uur 

De clown komt het feestje opleuken met ballon diertjes en enkele goocheltrucjes.  In de 

prijs zitten volgende zaken inbegrepen: Een zak van 100 ballonnen , kosten van het vervoer.  

Per bijkomende zak ballonnen dat Clown Sproet moet open doen komt er een vergoeding 

van 16,20 euro bij. 

Prijs: 5 euro / tattoo ( voor grote evenementen) 

Bij aankomst krijgen je een pakje ticketjes voor glittertattoos. Ieder ticketje die bij ons 

wordt afgegeven zal aangerekend worden.  Er kunnen ook glittertattoos op verzoek 

gemaakt worden met naam,logo,….  Op het einde van de animatie tellen we samen de 

ticketjes. 

Prijs: €55/uur voor particulieren 

Wat is een glittertattoo? 

Een glittertattoo is een tijdelijke tattoo die aangebracht wordt met huidvriendelijke lijm en 
glitters. Iedere tattoo ziet er anders uit want u kunt namelijk alle kleuren zelf kiezen. Sweet 
& Original werkt met speciale sjablonen om een mooi resultaat te bekomen. Afhankelijk van 
het event kunnen er ongeveer 10 kinderen per uur gedaan worden. Tattoos worden gezet op 

plaatsen waar geen of weinig haargroei is. Meestal op de binnenkant van de onderarm. 

Suikerspinmachine huren 

Prijs: 60 euro/dag 

Inbegrepen: 

Ongeveer 50 suikerspinnen 

Supplement: per 50 extra suikerspinnen: 15 euro 
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We bedanken iedereen die de tijd genomen heeft om onze catalogus te bekijken. Indien er 

vragen of andere wensen zijn kan u ons deze altijd doormailen op ons emailadres: 

info@sweetandoriginal.be , via bericht op onze facebookpagina van de winkel of natuurlijk 

langskomen in de winkel. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen bij onze leveranciers. 

Alsook de aantallen van de producten zolang de voorraad strekt bij onze leveranciers. 

Alle bedrukkingen gebeuren binnenshuis, wij bestellen enkel blanco producten. 

Bij effectieve bestellingen vragen wij een voorschot*  van 30% van het totaal bedrag. 

De restwaarde van het bedrag wordt betaald bij afhaling of levering van de producten. 

Alle betalingen i.v.m. kinderanimatie gaan via een factuur met betalingstermijn van 30 

dagen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Sweet & Original 

Gregory, Sofie 

Rachelle & Bailey 

 

• Voorschotten kunnen in geen geval terug gevraagd worden 

mailto:info@sweetandoriginal.be

