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Potgrondactie: 22 Maart a.s. 
& 

Bloemenactie: 19 April a.s. 
 
Gezien de positieve reacties omtrent de gescheiden levering van de potgrond en de 
bloemenactie zullen wij de potgrond afleveren op zaterdag 22 maart a.s. terwijl de 
aflevering van de bloemenactie zal plaatsvinden op zaterdag 19 april a.s. 
 
Middels de vervroegde levering van de RHP gekeurde potgrond van hoogwaardige kwaliteit 
waarin meststoffen zijn verwerkt op basis van calcium en magnesium, bent u in de 
gelegenheid tijdig met de voorbereiding van uw tuin en bloembakken te beginnen. Middels 
invulling van onderstaande bon kunt u gebruik maken voor de bestelling van de 
potgrond. 
 
Middels de uitgebreide bestelbon op de kunt u uw keuze maken uit de stekgeraniums van 
topkwaliteit en leverbaar zowel staand als hang in diverse kleuren. 
 
Daarnaast beschikken wij over een partij balsemien, begonia’s, fuchsia’s en rozen; voor 
onze speciale aanbiedingen verwijzen wij u naar de bestelbon; eveneens 
bestaat middels deze bestelbon de mogelijkheid voor nabestelling potgrond.                     
 
Naast de bekende aflevering aan huis (zonder extra kosten!) zullen wij ook dit jaar de 
bestelbon weer bij u aan huis ophalen en wel vóór  15 maart a.s. 
 
Nabestelling voor de bloemenactie c.q. potgrond is mogelijk tot uiterlijk 12 april a.s.!     
 
Inlevering van de bestelbon is ook mogelijk op een van onderstaande adressen: 
Dhr. F. Houben…………………………………..…. Apollo 11 laan 23 
Dhr. H. Dohmen........................................... Ankersweg 50 
Dhr. M. Jeurissen.......................................... Martensweg 8 
Dhr. H. Hecker.............................................. Martinusstraat 28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestelbon: Potgrond                                
  

_____ Potgrond per zak    40 liter   Merk  Naturado   à € 4,00 =  _______________ 
 
_____ 2 zakken potgrond     -               -             -          à € 7,50 =  _______________ 
 
_____ 3 zakken potgrond     -               -             -          à € 11,00 =  _______________ 
                                                                                                              ____________________________ 
 
                                                                              Totaalbedrag €_____________                                      
Naam:  ____________________________________________________ 
 

Adres:  ____________________________________________________               
 

Woonplaats: ____________________________________________________!



Bestelformulier Bloemenactie 2014

Aantal Soort Staand/hang   Kleur   Prijs    Totaal

Geranium Staand Rood à €  1,50
Geranium Staand Wit à €  1,50
Geranium Staand Roze à €  1,50
Geranium Staand Lila à €  1,50
Geranium Staand Tweekleurig à €  1,50

Geranium Hang Rood à €  1,50
Geranium Hang Wit à €  1,50
Geranium Hang Roze à €  1,50
Geranium Hang Paars à €  1,50
Geranium Hang Tweekleurig à €  1,50

Balsemien 1 stuk à €  3,00
Balsemien 3 stuks à €  7,50
Begonia 1 stuk à €  3,50
Fuchsia   1 stuk à €  3,00
Fuchsia   2 stuks à €  5,00
Rozen boeket 10 stuks op kleur 40cm lang à €  5,00
Rozen 2 boeketten 40cm lang à €  9,00

Potgrond per zak 40 liter Merk Naturado à €  4,00
2 zakken potgrond " " à €  7,50
3 zakken potgrond " " à € 11,00

____________

Totaalbedrag………………  €   

Vul hieronder uw naam en adres in voor levering aan uw adres mogelijk te maken:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

BESTELBON WORDT AAN HUIS OPGEHAALD VÓÓR………. 15 MAART  A.S.
Inlevering van de bestelbon is ook mogelijk middels deponeren in de brievenbus
op een van de onderstaande adressen:
Dhr. F.Houben Apollo 11 laan 23
Dhr. H.Hecker Martinusstraat 28
Dhr. H.Dohmen Ankersweg 50
Dhr. M.Jeurissen Martensweg 8
NABESTELLING VAN BLOEMEN EN POTGROND IS MOGELIJK TOT 12 APRIL A.S.



  


