Van der Hulst denkt met u mee
Bij Bloembinderij van der Hulst denken wij graag met u mee. Om het u makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door te helpen voorzien in een bloemrijke, natuurlijke inrichting, terwijl u daar zelf geen omkijken
naar heeft. Met onze bloemenarrangementen van zijdebloemen kan dat. We passen het bloemstuk volledig aan uw wensen aan voor wat betreft kleur, stijl en formaat en passend bij de plaats waar het komt
te staan. Alle bloemstukken worden bovendien geleverd in hoogwaardige potten van het kwaliteitsmerk
Ecri. Het totaal zorgt voor een representatieve, sfeervolle uitstraling.

Een fleurige, inspirerende werkplek, een warm ontvangst voor bezoek en de
kleurrijke aankleding van een evenement. Bloemstukken van natuurgetrouwe
zijdebloemen zijn sfeervol, duurzaam en daardoor ook nog eens een voordelige
oplossing.

•

Hoogwaardige kwaliteit zijdebloemen

•

Niet van echt te onderscheiden

•

Geen verzorging nodig

•

Voordelig te huren

•

Elke maand een ander bloemstuk

•

Voor elk doel een geschikt bloemstuk

•

Alle seizoenen beschikbaar

•

Echte eyecatcher

•

Geleverd in topkwaliteit pot

•

Voor zakelijk en particulier
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Een representatieve
uitstraling
met zijdebloemen

Zijdebloemenabonnement
Wie voor een abonnement kiest, kiest voor het gemak om een
of meerdere bloemstukken te huren. De bloemstukken kunnen
naar wens elke maand, twee maanden of ieder kwartaal worden
vervangen. Zo is afstemmen op de seizoenen, feestdagen of andere
gelegenheden heel eenvoudig en heeft u elke keer weer iets nieuws
op kantoor, in uw horecagelegenheid, showroom of in huis.
Eenmalig huren ten behoeve van een evenement behoort ook tot de
mogelijkheden. Liever kopen? Ook dat kan. De kosten variëren en zijn
afhankelijk van de grootte van het bloemstuk, de hoeveelheid, de
frequentie van vervangen en hoe lang u een abonnement aangaat.
Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende offerte op maat.
We leveren in de gehele Duin- en Bollenstreek en aangrenzende plaatsen
in de Haarlemmermeer.
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