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EEN  

INNOVATIEF  

CHOCOLADE  

ATELIER 

Wij zijn volledig ingericht op het maken van premium chocoladeproducten 

welke voldoen aan de uitgebreide wensen van onze klanten. Geavanceerde 

machines maken het mogelijk vele facetten van chocoladeverwerking op 

grotere schaal toe te passen en geven ons de flexibiliteit om ook relatief 

kleinere volumes te leveren. Om je premium chocolatier te mogen noemen 

is naast het gebruik van de beste grondstoffen ook mensenwerk essentieel. 

Onze chocolatiers zorgen voor een handmatige afwerking van onze pro-

ducten. Die persoonlijke finishing touch completeert onze producten tot de 

premium quality waar wij voor staan. 

SYNERGIE TUSSEN 

INNOVATIE EN AMBACHT 

Van Ham Chocolaterie is een innovatief chocolade atelier en produceert een 

breed assortiment, premium quality chocoladeproducten. Wij stellen ons ten doel 

om onze relaties een onderscheidend en kwalitatief hoogstaand assortiment te 

bieden waarmee exclusiviteit gewaarborgd is. Binnen onze visie passen ambachte-

lijke producten die een duidelijke meerwaarde hebben binnen het assortiment 

van onze afnemers. 

Een onderscheidend assortiment 

Exclusieve designs en eigen productontwikkeling zorgen voor het onderscheid ten 

opzichte van de andere aanbieders. Binnen onze organisatie hechten wij veel 

waarde aan het persoonlijke contact. We bespreken uw wensen en houden u op 

de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het bouwen aan een langdurige rela-

tie staat bij ons hoog in het vaandel! 
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Gepassioneerde professionals met  

oog voor detail! 
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Van Ham is een echt familiebedrijf. Het begon in 1896 met een winkel in koek & banket in Tilburg welke in 

1919 de boeken in gaat als grossierderij. In de jaren 60 verhuisde van Ham naar Hilvarenbeek en groeide 

gestaag verder. Sinds 1996 staat Patrick van Ham aan het roer. Hij is daarmee de vierde generatie die dit 

mooie bedrijf verder ontwikkeld heeft tot wat het nu is: een volwaardig producent van een breed pakket 

pralines, chocoladewerken en seizoenproducten van ambachtelijke kwaliteit. Innovatief, hightech en met 

een eigen product ontwikkelteam. Hierdoor is Van Ham Chocolaterie inmiddels ook over de landsgrenzen 

een begrip. Gecertificeerd volgens de FSSC22000 norm. Sinds 2010 gevestigd in Esbeek waar alle ruimte is 

om ambitieuze toekomstplannen te realiseren. 

HISTORIE 
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DUURZAAMHEID 

Innovatie en kwaliteit gaan niet alleen om het heerlijke eindproduct. 

Het is een proces dat begint bij de bron. Dat betekent dat we aandacht 

hebben voor de boeren die verantwoordelijk zijn voor de cacaoteelt. 

Wij zijn hiervoor aangesloten bij Cocoa Horizons, het duurzaamheids-

programma van Barry Callebaut. De Cocoa Horizons Foundation werkt 

aan het verbeteren van leef- en arbeidsomstandigheden van mensen 

die werken in de cacaoteelt. Op www.cocoahorizons.org vindt u alle informatie 

over de Cacoa Horizons foundation. 
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Een exclusief assortiment van ambachtelijke chocolade pro-

ducten vervaardigd van Belgische chocolade en de allerbeste 

grondstoffen. Onderscheidend, van hoge kwaliteit en met liefde 

gemaakt. Je proeft het ambacht en de persoonlijke aandacht van 

onze chocolatiers. 

De samenstelling van dit assortiment is gebaseerd op onze jaren-

lange retail expertise, lekker voor thuis én leuk om te geven. Een 

mooie zichtbare presentatie van de producten draagt bij aan een 

nog hogere kwaliteitsbeleving. Wij leveren direct uit ons eigen 

atelier en garanderen zo optimale versheid en een constante 

kwaliteit.  
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Ben zo vrij om meer informatie bij ons aan te vragen. 

Wij helpen u graag. 




