Kerstrozenverkoop seizoen 2021
Als Belgische kerstrozenkweker bieden wij u net zoals andere jaren kerstrozen aan die u kan
verkopen. Een goede manier om de financiële middelen van uw school of organisatie te
ondersteunen. Deze actie kan op voorhand gepland worden en op een veilige en eenvoudige
manier plaatsvinden. Zo draagt u bij tot een mooie en kleurrijke kerst en eindejaar.
Kerstrozen hebben de volgende voordelen:
 de houdbaarheid is langer en het siert de woning
 het is eenvoudig te verdelen zowel voor de school als de leerlingen
 de opbrengst hoger is dan een verkoop van bv. wafels
 de kerstrozen komen rechtstreeks van een Belgische kweker en zijn dus lokaal geteeld.
Hierdoor kunnen we een hoge kwaliteit aanbieden.
Aankoopprijs

Advies Verkoopprijs
(door u te bepalen)

incl. 6% btw

Pot Ø 14 cm (min. 7 bloemen)
Pot Ø 10,5 cm (min. 5 bloemen)
Pot Ø 6 cm (1 mini kerstroos)

€ 2,95
€ 1,38
€ 0,96

€7-€8
€ 3,5 - € 4
€ 2,5 - € 3

De kerstrozen worden geleverd op de dag die u wenst. Gelieve minimum 10 werkdagen op
voorhand de bestelling door te geven. De betaling dient te gebeuren bij de levering van de
kerstrozen. De acties kunnen starten vanaf 20 november en stoppen rond 20 december.
Interesse? U kan met ons contact opnemen via de volgende nummers:
Erik De Pauw
0477/59 42 79
Edwin De Pauw
0477/84 25 52
Bestellen kan door het onderstaand invulstrookje door te mailen naar order@veetplant.be.
Organisatie : ________________________________________________________________
Contactpersoon : ____________________________________________________________
Telefoon : _________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________
Zie voorbeelden van de verschillende potmaten op www.veetplant.be/najaar/kerstroos/

Pot Ø 14 cm (min. 7 = bloemen)
Pot Ø 10,5 cm (min. 5 =bloemen)
Pot Ø 6 cm (1 mini kerstroos)

Aantal
ROOD

Aantal
WIT

Aantal
ROZE

______
______
______

______
______
______

______
______
______

Aankoopprijs
incl 6% btw

X € 2,95 = € ______
X € 1,38 = € ______
X € 0,96 = € ______

