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Catalogus Abdijproducten

Deelnemende partner-abdijen:

In samenwerking met

OLV van Koningshoeven - Berkel Enschot OLV van Nazareth - Brecht - België
Priorij Klaarland - Bocholt - België

Wauters BV - Hulst voor overige trappistbieren

De nieuwste catalogus is verkrijgbaar via de website. Producten worden verkocht tegen prijzen zoals
vermeld in de nieuwste versie van de catalogus. U kunt geen rechten ontlenen aan prijzen vermeld in
verouderde catalogi. Op alle bestellingen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.
Alcoholische producten mogen alleen besteld worden door personen van 18 jaar en ouder, een kopie
van de legitimatie tonen is verplicht.

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Trappistenbier, ambachtelijk gebrouwen op de abdij

Achel Blond 33cl
€ 2,15
artikelnummer
170.301.001

Achel Bruin 33cl
€ 2,15
artikelnummer
170.301.002

Engeslzell Benno 33cl
€ 3,75
artikelnummer
170.301.003

Engelszell Gregorius
€ 3,95
artikelnummer
170.301.004

La Trappe Bockbier 75cl

La Trappe Blond 75cl

La Trappe Dubbel

La Trappe Isidor 75 cl

€ 5,20
artikelnummer
160.101.027

€ 5,10
artikelnummer
160.101.026

€ 5,10
artikelnummer
160.101.022

€ 5,50
artikelnummer
160.101.021

La Trappe Quadrupel 75
cl
€ 5,50
artikelnummer
160.101.024

La Trappe Triple 75cl
€ 5,50
artikelnummer
160.101.023

La Trappe Witte
Trappist
€ 4,9575cl
artikelnummer
160.101.025

Zundert Trappist 33cl
€ 2,15
artikelnummer
170.301.005

Tre Fontane 33cl
€ 4,95
artikelnummer
170.301.006

Tre Fontane 75cl
€ 9,95
artikelnummer
170.301.007

Westmalle Dubbel 75cl
€ 5,45
artikelnummer
170.301.008

Westmalle Tripel 75cl
€ 6,49
artikelnummer
170.301.009

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Trappistenbier, ambachtelijk gebrouwen op de abdij

Rochefort glas
€ 4,50
artikelnummer
170.301.010

Tre Fontane glas
€ 4,50
artikelnummer
170.301.011

Westmalle Dubbel glas
€ 4,50
artikelnummer
170.301.012

Achel glas

Engszell Bokaal

Zundert glas

€ 4,50
artikelnummer
170.301.014

€ 4,50
artikelnummer
170.301.015

€ 4,50
artikelnummer
170.301.016

La Trappe Prior bokaal
2€stuks
7,40
artikelnummer
160.101.015

La Trappe Witte
Trappist
2 stuks
€ 5,90
artikelnummer
160.101.016

Westmalle Tripel Glas
€ 4,50
artikelnummer
170.301.013

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Trappistenbier, geschenkpakketten

Rochefort Tripack
€ 7,95
artikelnummer
170.301.017

La Trappe
€ 14,95
artikelnummer
160.101.050

Westmalle Tripel kist 2 x Westmalle Tripel Koker
€ 22,95
€ 9,00
artikelnummer
artikelnummer
170.301.018
170.301.019

Westmalle Dubbel kist 2
x 75cl

Westmalle Dubbel
Koker 75cl

Westmalle Dubbel/Tripel
Kist 2 x 75 cl

€ 20,95
artikelnummer
170.301.020

€ 6,95
artikelnummer
170.301.021

€ 21,95
artikelnummer
170.301.022

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.

Catalogus Abdijproducten - versie oktober 2017

Biologische Abdijkaas koemelk of geitenmelk diverse smaken

Koekaas Quadrupel prijs
€ 13,50
artikelnummer
160.101.092

Koekaas naturel prijs
€ 13,50
artikelnummer
160.101.093

Koekaas Fenegriek
€ 0,00
artikelnummer
160.101.094

Koekaas Dubbel prijs
€ 13,50
artikelnummer
160.101.095

Geitenkaas naturel prijs
per pond

Geitenkaas oud
Fenegriek

Geitenkaas zontomaat

Geitenkaas Isidor prijs
per pond

€ 11,50
artikelnummer
160.101.096

€ 0,00
artikelnummer
160.101.097

€ 0,00
artikelnummer
160.101.098

€ 15,00
artikelnummer
160.101.099

Prijzen zijn aangegeven per kilo. De kaas wordt met de hand gesneden, op basis van het netto
gewicht wordt de prijs berekend. Bij de bestelling kunt u zelf het te benaderen gewicht aangeven.
Abdijkaas wordt in kleine hoeveelheden geproduceerd. Wij zullen contact met u opnemen, mocht uw
keuze niet voorradig zijn.

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Confitures, ambachtelijk geproduceerd op de abdij

Confituur Klaarland
€ 5,50
artikelnummer
160.201.008

Confituur Klaarland klein
€ 3,50
artikelnummer
160.201.007

Jam Koningshoeven - 3
smaken
€ 4,25
artikelnummer
160.101.010

Op het bestelformulier kunt u aangeven welke smaak u wilt bestellen.

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Chocolade en koekjes, ambachtelijk geproduceerd

Koningshoeven
€ 2,75
artikelnummer
160.101.004

Koningshoeven
€ 2,75
artikelnummer
160.101.003

Koningshoeven
€ 2,75
artikelnummer
160.101.002

Koningshoeven
€ 2,75
artikelnummer
160.101.001

Chocoladetruffels
Quadrupel 17st

Chocoladetruffels
Quadrupel 7st

Chocoflakes melk

Chocoflakes puur

€ 5,50
artikelnummer
160.101.006

€ 2,95
artikelnummer
160.101.005

€ 2,75
artikelnummer
160.101.018

€ 2,75
artikelnummer
160.101.019

Koningshoeven
Koffiekoekjes
€ 2,50 140gr
artikelnummer
160.101.007

Klaarland Kokosrotsjes
€ 4,50
artikelnummer
160.201.004

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Verzorgingsproducten Trapp - OLV van Nazareth

Trapp groene shampoo
€ 2,85
artikelnummer
160.202.006

Trapp Shampoo€ 3,15
artikelnummer
160.202.005

Trapp eiershampoo
€ 2,85
artikelnummer
160.202.007

Trapp Lavendel
douchegel-bad

Trapp Badschuim met
heideparfum

Trapp Lente douchegelbad

€ 3,60
artikelnummer
160.202.004

€ 3,40
artikelnummer
160.202.001

€ 3,15
artikelnummer
160.202.002

Trapp lavendelzeep
€ 3,50
artikelnummer
160.202.013

Trapp olijfzeep
€ 3,50
artikelnummer
160.202.011

Trapp haverzeep
€ 3,50
artikelnummer
160.202.010

Trapp rozenzeepje
€ 2,90
artikelnummer
160.202.014

Trapp OKEE-shampoo
€ 3,60
artikelnummer
160.202.003

Trapp Paardenmelkzeep Trapp smeerwortelzeep
€ 3,50
€ 3,50
artikelnummer
artikelnummer
160.202.009
160.202.012

Trapp vloeibare
€ 3,40
artikelnummer
160.202.008

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.
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Overige abdijproducten

Klaarland Kaars cilinder
€ 8,00
artikelnummer
160.201.019

Klaarland kaars
piramide
€ 5,00
artikelnummer
160.201.014

Klaarland Kaars
€ 3,00
artikelnummer
160.201.010

Klaarland Kaars kubus
€ 3,00
artikelnummer
160.201.011

Klaarland kaars ster
€ 5,00
artikelnummer
160.201.015

Klaarland Ansichtkaart
Klaarland
dubbel 1 stuks
Ansichtkaarten enkel set
5€stuks
€ 1,50
5,00
artikelnummer
160.201.022

Trappist biergisttablet 1 Trappist biergisttablet 12
doosje
doosjes
€ 5,00
€
55,00
artikelnummer
artikelnummer
160.201.001
160.201.002

artikelnummer
160.201.021

Biografie Broeder
Johannes
- Abdij
€ 19,90
artikelnummer
160.101.100

Koken met La Trappe kookboek
€ 24,95
artikelnummer
160.101.101

Geeft u op uw bestelformulier aan als u een voorkeur voor een kleur kaars heeft.

Prijzen zijn incl. 6% of 21% btw. Abdijproducten kunt u bestellen via het bestelformulier in deze catalogus en
worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling geleverd inclusief 6,95 verzendkosten per bestelling.

BESTELFORMULIER

Bestelprocedure
Bestellen kan door scan of foto van dit bestelformulier te mailen naar info@abdijproduct.nl Maar u
kunt ook alle gevraagde gegevens rechtstreeks via mail aan ons doorgeven.
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u via mail een ontvangstbevestiging inclusief factuur met
betalingsgegevens. Zodra uw betaling is ontvangen door Abdijproduct.nl wordt de bestelling gereed
gemaakt en binnen 3-5 werkdagen verzonden.
Klantgegevens
Dhr. / Mevr.
Voorletters
Achternaam
Mailadres
Telefoonnummer *
Geboortedatum **
* wordt alleen gebruikt voor controle van levering of afhandeling bestelling
** wettelijk verplicht indien u alcoholische dranken besteld
Factuuradres
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Afleveradres (indien anders dan factuuradres)
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Hierbij bestel ik onderstaande producten en ben op de hoogte dat de verzendkosten € 6,95 per
bestelling bedraagt (indien het totaal gewicht < 10 kg is)
Artikelnummer

Aantal

Productnaam - smaak

Op alle bestellingen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing
www.abdijproduct.nl | info@abdijproduct.nl | tel +31 6 82 935 935 | KvK 65869508 | BTW-nummer 856296211

