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Van Ham Chocolaterie is een vierde generatie familiebedrijf. Wij staan be-

kend om ons innovatief karakter en hebben kwaliteit en exclusiviteit hoog 

in het vaandel staan. Ons product assortiment is zeer breed; van traditionele 

bonbons tot zeer onderscheidende decor chocolade figuurtjes en tabletten.

Voor alle seizoenen maken wij in onze productie passende en onderschei-

dende producten. Eigen modellen maar ook uitsluitend de beste kwaliteit 

grondstoffen en Callebaut chocolade zorgen voor een unieke smaak en uit-

straling. Onze klanten zijn bakkerijen, speciaalzaken, supermarktketens, wa-

renhuizen, groothandelaren, collega chocolatiers, importeurs etc.

EEN 
INNOVATIEVE 
CHOCOLADE 
STUDIO

Wij zijn volledig ingericht op het maken van premium chocoladeproducten 

die voldoen aan de uitgebreide wensen van onze klanten. Onze FSSC 22000 

certificering sluit hier ook bij aan. Deze standaard geeft aan dat wij verantwoord 
omgaan met voedselveiligheid, voldoen aan relevante wet- en regelgeving en 

investeren in continue verbetering van onze processen zodat iedereen met een 

gerust hart kan genieten van onze prachtige chocolade.

PREMIUM
CHOCOLADE
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Onze geavanceerde machines maken 

het mogelijk veel facetten van chocolade- 

verwerking op grotere schaal toe te pas-

sen. Het geeft ons ook de flexibiliteit om 
in relatief kleinere volumes te leveren.  

Tenslotte verzorgen onze chocolatiers 

een handmatige afwerking van onze 

producten. 

SYNERGIE 
TUSSEN INNOVATIE 
EN AMBACHT
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In 2004 zijn we gestart met een kleine winkel bij ons productie atelier. De winkel is 
in de loop der jaren met het totale bedrijf meegegroeid. Veel klanten uit de regio 

Esbeek en ook van ver daarbuiten weten ons met regelmaat te vinden.

Om aan de almaar toenemende vraag voor online verkoop te kunnen voldoen zijn 

we in het najaar 2021 gestart met een professionele webshop voor de eindgebrui-

ker. Hier vind je, naast een brede selectie aan chocolade voor thuis, ook originele 

geschenken voor als je eens iemand wilt verwennen met ambachtelijke kwaliteits- 

chocolade uit Esbeek.

Het bedrijf startte in 1919 onder de naam C. v. Ham 

en Zonen in Tilburg. Gaandeweg is het bedrijf 

steeds verder uitgebreid waarbij we inmiddels 

geheel Nederland bestrijken. Sinds 2015 bou-

wen wij ook aan export en beleveren we vele 

klanten binnen Europa en daarbuiten. Zo vind 

je onze specialiteiten bijvoorbeeld ook terug in 

Australië.

WINKEL &
WEBSHOP

HISTORIE
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Op www.cocoahorizons.org vindt u alle informatie 

over onze foundation.

Innovatie en kwaliteit gaan niet alleen om 

het heerlijke eindproduct. Het proces be-

gint al bij de bron. Er is substantieel aan-

dacht voor de leefgemeenschappen die 

verantwoordelijk zijn voor de cacaoteelt. 

Hiervoor zijn wij aangesloten bij het Co-

coa Horizons programma van Barry Cal-

lebaut.

DUURZAAMHEID

5



Ons assortiment is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid met onderscheidende producten geschikt voor 

ieder feestmoment. Van verjaardag tot geboorte, van Pasen tot Kerstmis we spelen zeer intensief in op de ver-

schillende thema’s. Een origineel cadeau wat echt aansluit op de gelegenheid kunt u hier zeker vinden. De basis 
blijft hetzelfde, de lekkerste chocolade, ambachtelijke bereid.

GESCHENKEN EN CADEAUPAKKETTEN 
VOOR IEDERE FEESTGELEGENHEID
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Een unieke toevoeging aan het assortiment zijn de onze 

geschenkboxen. Een zeer luxe cadeauverpakking ge-

vuld met een mooie sortering aan chocolade. In onze 

fabriekswinkel bieden wij u de mogelijkheid om deze 

helemaal samen te stellen naar uw keuze. Voor de gro-

tere oplages vindt u onze eigen selectie terug in deze ca-

talogus. Een prachtig geschenk om te geven, een groot 

genot om te krijgen.
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GEHELE JAAR VERKRIJGBAAR  2023

Luxe bonbondoos 36 stuks

9041 

Luxe bonbondoos 18 stuks

9040 
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€ 15,25 
incl.

 9% BTW

€ 26,25 
incl.

 9% BTW



GEHELE JAAR VERKRIJGBAAR  2023
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9057   

Luxe Chocopakket Party

9058  

Luxe Chocopakket Top

€ 30,90 
incl.

 9% BTW

€ 38,25 
incl.

 9% BTW

9057 Luxe chocopakket Party

tablet ‘Party’ 150 gr.

tray “sweet caramel” à 6 st.

tray “all cubes” à 6 st.

zakje bloemetjes 150 gr.

zakje oublies karamel-zeezout 140 gr.

zakje spekjes melk 200 gr.

 

9058 Luxe chocopakket Top

tablet ‘Top’ 150 gr.

zakje bloemetjes 150 gr.

zakje oublies karamel-zeezout 140 gr.

zakje spekjes melk 200 gr.

luxe bonbondoos à 18 st.



GEHELE JAAR VERKRIJGBAAR  2023
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Tablet ‘Good Luck’ melk

9074 / 150 gr.

€ 4,35 incl 9% BTW

Tablet ‘Party’ melk

9075 / 150 gr.

€ 4,35 incl 9% BTW

Tablet ‘Top’ melk

9076 / 150 gr.

€ 4,35 incl 9% BTW

Tablet ‘Bloemen’ melk

9078 / 150 gr.

€ 4,35 incl 9% BTW



GEHELE JAAR VERKRIJGBAAR  2023
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Sweet talk 
‘You can do it’ melk

9072 / 130 gr. 

€ 5,25 incl 9% BTW

Sweet talk 
‘Hip hip hooray’ melk

9071 / 130 gr.

€ 5,25 incl 9% BTW



PASEN  2023
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kip op mand 20 cm

9160 

€ 15,25 incl 9% BTW

haas melk met bonbons 50 cm.

9162 / 1000 gr.

€ 34,95 incl 9% BTW

Lachhaas melk 26 cm 

9161

€ 5,95 incl 9% BTW

gevuld ei

9170 / 500 gr.

€ 19,50 incl 9% BTW

gevuld ei

9171 /350 gr.

€ 15,95 incl 9% BTW

(geen pakketverzending mogelijk)

(geen pakketverzending mogelijk)

(geen pakketverzending mogelijk)

(geen pakketverzending mogelijk)

(geen pakketverzending mogelijk)



PASEN  2023

Koker eitjes assortiment  

9145 / 250 gr.

€ 7,00 incl 9% BTW

Koker eitjes assortiment  

9147 / 375 gr.

€ 10,50 incl 9% BTW

XL Haas

9136 / 150 gr.

€ 4,50 incl 9% BTW

XL Ei confetti 

9137 / 100 gr.

€ 4,95 incl 9% BTW
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Voor meer informatie neem contact op via 
info@vanhamchocolaterie.nl

(geen pakketverzending mogelijk) (geen pakketverzending mogelijk)

Koker eitjes assortiment  

9146 / 500 gr.

€ 14,00 incl 9% BTW

(geen pakketverzending mogelijk)



PASEN  2023

14 9155  

Luxe paaspakket

€ 43,80 
incl.

 9% BTW

XL ei confetti 100 gr.

XL haas 150 gr.

zakje halve eitjes confetti 

zakje eitjes assortiment 150 gr.

zakje haasjes 150 gr.

Luxe bonbondoos 18 stuks



PASEN  2023

Luxe bonbondoos Pasen

9150 / 18 st.
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€ 15,25 
incl.

 9% BTW

Voor meer informatie neem contact op via 
info@vanhamchocolaterie.nl

Luxe bonbondoos Pasen

9151 / 36 st.

€ 26,25 
incl.

 9% BTW



Van Ham Chocolaterie b.v.

Notelstraat 40

5085 EV Esbeek

info@vanhamchocolaterie.nl

U vindt onze online winkel op:

www.vanhamchocolaterie.nl

 


