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MEER DAN
OOIT…

door Helga Bruinsma

De kerst van 2021 zal ons meer dan ooit met elkaar verbinden.
De hang naar samen zijn, gezelligheid, er op uit gaan en feest
kunnen vieren met elkaar is groots. Op welke manier we deze kerst ook gaan
vieren, het mag daarbij aan een mooie warme feestsfeer niet ontbreken.
Met veel plezier hebben wij ons weer ondergedompeld in
kerstsferen om voor jou de leukste kerst arrangementen te ontwikkelen.
De kerstboom zal nog vele jaren het symbool van ons kerstfeest blijven, maar wil
jij ook weleens wat anders zien aan kerstversiering in jullie pand?
Uiteraard ben je bij Bruinsma dan aan het juiste adres. In deze kerstbrochure tref je
al veel decoraties aan waarmee we feestelijke sferen kunnen creëren, maar maak
vooral ook een afspraak om onze kerstshow in oktober te bezoeken.
Daar presenteren we nog veel meer mogelijkheden om een onvergetelijke
ambiance neer te zetten.
Kom langs en we zullen jouw verwachting zeker gaan overtreffen.
Namens
het hele Bruinsma
team, wens ik jou alvast
fijne feestdagen en een
gezond nieuw
jaar
toe!
BRUINSMANATUURLIJK.KERSTDECORATIES.NL
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Een greep uit onze

KERST
PRODUCTEN
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KERSTBOMEN EN
VOETAANKLEDING
De kunstkerstbomen kunnen een slank of breed model hebben. Er is tot en met 4,25 meter hoogte geen prijsverschil
in slanke of brede bomen. Heb je hier specifieke wensen in (of moeten er meerdere bomen naast elkaar staan) geef
dit dan vooraf aan, dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Verderop in deze brochure tref je onze versieringsthema’s. Hieruit kun je een basis versiering of luxe thema
versiering voor de boom kiezen. Heb je specifieke wensen voor de versiering? Dan bieden wij maatwerk. Onze prijzen
zijn inclusief op- en afbouwen. Op de een na laatste pagina tref je een schema voor de bezorg- en ophaalkosten per
regio en op de laatste pagina de leveringsvoorwaarden. De minimale bestelgrootte is € 350,00 exclusief BTW.

Verkrijgbaar in breed en slank:
Basis
versiering:

Thema
versiering:

Maatwerk
versiering:

1,85 m

€ 220

€ 240

€ 279

2,10 m

€ 273

€ 320

€ 375

2,30 m

€ 325

€ 380

€ 473

2,60 m

€ 378

€ 492

€ 569

3,00 m

€ 499

€ 607

€ 705

3,65 m

€ 715

€ 750

€ 870

4,25 m

€ 998

€ 1.120

€ 1.290

Afmeting:

Verkrijgbaar in breed:
4,50 m

€ 1.028

€ 1.178

€ 1.365

Wil je liever een sneeuwboom?
In onze kerstshow worden diverse
soorten en maten sneeuwbomen
gepresenteerd. Maak een afspraak voor
een bezoek aan onze kerstshow of
neem contact met ons op voor advies.
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KERSTBOMEN EN
VOETAANKLEDING
Slanke modellen
Afmeting:

Basis
versiering:

Thema
versiering:

Maatwerk
versiering:

5,00 m

€ 1.313

€ 1.660

€ 1.913

6,00 m

€ 2.112

€ 2.295

€ 2.687

Ringtree modellen
De Ringtree is een kunstboom met groene takken tot aan de vloer en
heeft een zeer rustige uitstraling. Het unieke aan deze grote kunstboom
is dat deze boom wordt opgebouwd met stalen ringen in plaats van een
stam en dat zorgt zodoende voor een zeer snelle bouw.
Afmeting:

Basis
versiering:

Thema
versiering:

Maatwerk
versiering:

4,50 m

€ 1.028

€ 1.178

€ 1.365

5,00 m

€ 1.945

€ 2.040

€ 2.365

6,50 m

€ 2.215

€ 2.550

€ 2.956

7,20 m

€ 2.470

€ 2.865

€ 3.332

8,00 m

€ 4.635

€ 4.850

€ 5.645

Goliath modellen
De Goliath kerstbomen zijn imponerend en vormen een absolute
eyecatcher in een hal. De boom is natuurlijk ogend en geeft dat beetje
extra luxe aan je kerstdecoratie.
Afmeting:

Basis
versiering:

Thema
versiering:

Maatwerk
versiering:

4,00 m

€ 906

€ 1.015

€ 1.182

5,00 m

€ 2.050

€ 2.140

€ 2.475

6,00 m

€ 2.575

€ 2.755

€ 3.171
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KERSTBOMEN EN
VOETAANKLEDING
Voetaankleding
Wat is een kerstboom zonder kadootjes? Juist. Geen echte kerstboom! Maak je boom
compleet met een voetaankleding van kadootjes, mandjes of kistjes. De stijl kiezen wij voor
je uit passend bij de gekozen thema.

Hoogte Boom:

Kadootjes:

Mandjes:

Kistjes:

1,85 m t/m 2,30 m

€ 21

€ 42

€ 42

2,60 m t/m 3,00 m

€ 42

€ 84

€ 84

3,65 m t/m 5,00 m

€ 63

€ 126

€ 126

5,00 m t/m 8,00 m

€ 84

€ 168

€ 168

Ni

euw

Deze XXL kadootjes
maken een statement
onder de kerstboom!
Wij hebben ze in
verschillende kleuren
en formaten.
Meer weten? Neem
contact met ons op.

Ben je op zoek naar iets bijzonders? Kom dan naar onze
kerstshow of neem contact met ons op
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BIJZONDERE BOMEN

Zin in iets anders?
Naast ons uitgebreide assortiment kunstbomen beschikken wij ook nog over bijzondere
vormen kunstbomen welke net die speciale twist kunnen geven aan je kerstdecoratie.

Pilaarboom groen
inclusief verlichting
en decoratie
Afmeting:
220 cm of 260 cm hoog
Verhuurprijs:
€ 206 of € 219

Halve wand kerstboom
inclusief verlichting
en decoratie
Afmeting:
120 cm hoog
Verhuurprijs:
€ 130

Piramide
inclusief verlichting
Afmeting:
125-155-185 cm hoog
Verhuurprijs:
€ 26,25- € 41- € 54,50

Voorbeeld van
een toepassing
van de piramide
boompjes
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KRANSEN EN
GUIRLANDES
Kransen
Een krans of guirlande maakt je kerstdecoratie af. Wij hebben veel verschillende soorten
en maten. Hierbij een selectie;
Groene Kransen

Prijzen

Ø50cm met verlichting en versiering

€ 55

Ø90cm met verlichting en versiering

€ 92

Ø120cm met verlichting en versiering

€ 110

Ø150cm met verlichting en versiering

€ 160

Ø200cm met verlichting en versiering

€ 195

Besneeuwde kransen

Ø90cm met verlichting en versiering

€ 105

Zilveren deurhaak

€5

Guirlandes
De mogelijkheden met guirlandes zijn eindeloos.
Voor een advies kun je contact met ons opnemen of
bezoek onze kerstshow op afspraak de gehele maand
oktober!
Groen of besneeuwd

2,70 m lang met verlichting

€ 45

2,70 m lang met verlichting en decoratie

€ 87,50

Guirlandes worden voor je opgehangen mits er een
systeemplafond of andere bevestigingspunten aanwezig
zijn en het bereikt kan worden met een 6 treden trap.
Bevestiging langs open trap is ook mogelijk.
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KERSTSTUKKEN

Onze luxe kerststukken zijn echte eyecatchers en blijven gedurende de gehele huurperiode van
goede kwaliteit, omdat ze uitsluitend van droog materiaal zijn gestoken. Hieronder vind je een
collectie van onze kerststukken welke wij in elk thema of kleur kunnen aanpassen.
Voor unieke en op maat gemaakte kerststukken ontvangen wij je graag in onze kerstshow of
neem contact met ons op.
Decobowls- verkrijgbaar in zwarte of witte potten

Decobowl Klein

Decobowl Middel

Decobowl Groot

Afmeting: Ø 40cm
Hoogte: 70cm
Verhuurprijs: € 85

Afmeting: Ø 50cm
Hoogte: 80cm
Verhuurprijs: € 95

Afmeting: Ø 80cm
Hoogte: 100cm
Verhuurprijs: € 125

Glasvazen

Cilindervaas klein

Cilindervaas middel

Afmeting: Ø15x12 cm
Verhuurprijs: € 17,50 per stuk
incl deco

Afmeting: Ø20x22 cm
Verhuurprijs: € 37,50 per stuk
incl. deco

Cilindervaas hoog
Afmeting: Ø20x70cm hoog
Verhuurprijs: € 60 per stuk
incl.deco

10

KERSTSTUKKEN

Tafelmodellen

Ni

Houten schaal
Afmeting: 75 cm lang
Verhuurprijs: € 95 per stuk
incl.deco

euw

Etagere hout en metaal
Afmeting: 42x42x61cm
Verhuurprijs: € 55 per stuk
incl.deco

Ben je op zoek naar iets bijzonders? Kom dan naar onze
kerstshow of neem contact met ons op
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SLEEËN, POPPEN EN
DIEREN
Maak er dit jaar iets speciaals van met kerst! Naast onze prachtige versierde bomen verhuren wij
ook sleeën, poppen en dieren. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van "landschapjes" en
andere kersttafereeltjes. Wij helpen je graag bij het maken van een keuze! Kom voor inspiratie
naar onze kerstshow. Onderstaande is slechts een selectie van ons gehele assortiment.
Sleeën

Ni

euw

Houten slee grenen Slee ijzer zwart
met wit kussen
laag met deco
Afmeting: 180x80x55 cm

Afmeting: 124,5x51x68,5 cm

Grenen slee
Klein: 136x52 cm
Groot: 200x80 cm

Bij zo'n gave slee hoort natuurlijk een rendier, husky of hert. We hebben vele soorten en maten.
Ook hier kunnen wij je in adviseren.

Ni

euw

Ni

euw

Ni

euw

Husky

Hert bruin
kunststof

Rendier grijs/wit
klein

Afmeting: 95x32x90 cm

Afmeting: 80x36x102 cm

Afmeting: 120x144 cm
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SLEEËN, POPPEN EN
DIEREN
Wij hebben veel verschillende grootte en maten dieren in ons assortiment. Ben je op zoek naar
iets speciaals? Laat het ons weten, onderstaande is slechts een selectie van ons assortiment.
Of kom naar onze kerstshow om onze vele producten te bewonderen!
Dieren

Ni

euw

IJsberen zittend
vast op plateau

Grote uilen
grijs/wit set v.2

Afmeting: 60x 50cm

Afmeting: 48 cm hoog

Ni

Hertenhoofd voor
aan de wand

Wollen hertjes
rood set van 2
Afmeting: 50/70 cm hoog

euw

Vosje roodbruin

Witte eekhoorns
dennenappel set v.2

Afmeting: 100x 30cm

Afmeting: 33x27x42 cm

Koningspuinguin

IJsbeer groot

Poolhond wit

Afmeting: ware grootte

Afmeting: ware grootte

Afmeting: 49 cm hoog

Afmeting: 19/30 cm hoog
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SLEEËN, POPPEN EN
DIEREN
Naast al die leuke dieren hebben wij ook een breed assortiment aan kerstmannen,
sneeuwpoppen en andere leuke figuren. We hebben zelfs een snowman band!
Poppen

Snowman band
Afmeting: Ø90x145 cm per stuk

Ni

euw

Kerstman zittend
rood

Sneeuwman met
sjaal en hoed

Dwerg grijs groot of klein

Afmeting: 60x60x140 cm
Leuk voor in de slee!

Afmeting: 150 cm hoog

Afmeting: 156 cm

Ni

Kind met lantaarn
grijs/wit set van 2
Afmeting: 53 cm hoog
Ook beschikbaar in rood

Sneeuwbalpop
trio met hoed

Hert "Rudy"

Afmeting: 65/105/130 cm Afmeting: 216 cm

Afmeting: 87 cm

euw

Sneeuwpopduo sjaal
en muts grijs/wit
Afmeting: 30 cm hoog
Ook beschikbaar in rood
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LICHT OBJECTEN

Wensen op het gebied van indoor kerstdecoratie gaan ons zelden te ver. Wij kunnen bijondere
en feestelijke sferen creëren met lichtobjecten. Wij maken graag een afspraak met je voor een
voorstel op maat. Wij leveren uitsluitend binnenverlichting. Een kleine greep uit ons assortiment:
Licht objecten
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Kerst
thema's
2021

16

12 KERST THEMA'S

Ook dit jaar hebben wij weer prachtige nieuwe thema's volgens de laatste trends. Hiernaast
hebben wij ook nog keuze uit basis verisering. Wil je iets speciaals? Dan bieden wij maatwerk aan.
Welk thema past bij jou? Kijk gauw!

Christmas Eve
Cosy Christmas
Masquerade Classic
Masquerade Modern
Mountain Lodge
Nature's Gift
Romance
Rudolph
Sparkling Christmas
Under the Stars
Wild Glam
Wonderful Time
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Cheers

GERUITE KERSTBALLEN- BORDEAUX-JEANSBLAUW- GOUDOLIJFGROEN- JUTE STRIKKEN
TRADITIONAL- WINING AND DINING-CLASSIC- COUNTRY CHIC
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Cozy Christmas

LO
VE
FOR CHRISTMAS

WOLWIT- GOUD-ROTAN- SUEDE- STER- SOFT ORNAMENT
COZY & COMFY- SOFT- NATURE

19

CLASSIC

Fabulous

ZWART- GOUD- PAARS- JEANSBLAUW- BLAD&BLOEM- KETTING
SHOWTIME- OVER THE TOP- CHRISTMAS PARTY-COLOURFUL
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MODERN

PARTY

ZWART- GOUD- PAARS- JEANSBLAUW- GROEN- STERREN- ROZE
STARS-COLOURFUL- FESTIVE- BLUSH
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'The Place
to be

AFTER A
WONDERFUL DAY OF
SKIING

IJSBLAUW- DONKERBLAUW- WIT- LICHTBRUIN- SLEETJESHOUTEN FIGUURTJES
NATURE- MOUNTAIN VIEW- WINTER SPORTS- SNOWWARM&PLEASANT
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Hidden in the woods

BORDEAUX- LICHT GROEN- DENNENAPPELS- VOGELTJES- BESJESEUCALYPTUS
GIFTS FROM NATURE- GREEN DECORATIONS- OUTDOOR FEELING
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Romance

WITTE SNEEUWBALLEN- HOUTEN ELEMENTEN- ROTANOUD ZILVER
FEMININE-ROMANTIC- LOVELY- INTERIOR CHIC

24

RUDOLPH

BLAUW- HOUTEN ELEMENTEN- WOLWIT- KOPER
PLAYFUL-WOOD- OUTDOOR FEELING- COSY
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Sparkling
CHRISTMAS

GOUD- ZILVER- WIT- BLAD&BLOEM-OPEN ORNAMENTEN
CHIC- TIMELESS-STYLISH CHRISTMAS

26

Starry Night
REVEAL THE WONDERS

STERREN- ZWART-WIT-LILA-GOUD-LICHT KOPER
URBAN CHRISTMAS- GALAXY-MODERNWARM&SUBTLE-HOMEDECO
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A BLEND OF

CHRISTMAS
GLAMOUR

AND TRADITIONS

DONKERBRUIN- IVOOR- DONKER KOPER- GOUDEN BLOEMMETLEN STER
LUXURY HOME DECO- RAW&CHIC- EARTHLY

28

love,
peace,
and joy

ZILVER- WIT- DONKERGROEN- ROZE-ROOD- AUTOOTJESSTRIKJES- SCANDINAVISCHE PRINT
SCANDINAVIAN CLASSICS- FAMILY- NOSTALGIC
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WELK THEMA
PAST HET BESTE
BIJ JOU?
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BASIS VERSIERING
Liever geen toeters en bellen? De basis versiering bestaat alleen uit kerstballen in diverse
afmetingen, in zowel mat als glans. Het geheel geeft een zakelijke maar zeker feestelijke
uitstraling.
U kunt kiezen uit maximaal 3 verschillende kleuren:
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KERSTSHOW

Ieder jaar, de gehele maand oktober, organiseren wij een kerstshow in onze showroom in
De Kwakel. Hier kunt u de nieuwste thema's en producten komen bewonderen, en daarnaast laten
wij natuurlijk al onze andere producten zien. Want wij hebben een zeer breed assortiment! Samen
met jou kunnen we dan een decoratieplan ontwerpen voor op kantoor. Meestal hebben we na 1 uur
iets heel moois bedacht samen! Wij maken graag een afspraak met je en zien je graag in onze
kerstshow!
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HET KERST TEAM

Bruinsma Natuurlijk heeft als core business het leveren en onderhouden van projectbeplanting. Dit doen
wij sinds 1957. De verhuur van kerstdecoraties zijn daar in de jaren 90 bijgekomen. En wat bleek? Het is
onze tweede natuur!
Hoe het begon
In de jaren '90 zijn we gestart met het leveren van kerstbomen aan diverse klanten waar Bruinsma de
planten voor verzorgt. Vanaf 2000 zijn we daar actiever mee aan de slag gegaan. Er werd documentatie
opgesteld, extra kerstbomen en versieringen ingekocht en er werden wat kerstbomen in de showroom
gepresenteerd. Dit bleek een succes. Gedurende vijf jaar werd de kerstverhuur ieder jaar verdubbeld. Er
werd steeds meer ervaring opgedaan, vooral met het logistieke proces en styling van decoratieve
producten.
Zo ging het verder
Na 5 jaar moesten we een pas op de plaats maken. Het voortzetten van een snelle groei bleek logistiek
niet haalbaar als we de kwaliteit hoog wilden houden. Na diverse logistieke aanpassingen en het maken
van betere productkeuzes, was er goed overzicht en controle, dus konden we weer verder groeien. Sinds
enkele jaren wordt er jaarlijks een kerstshow opgebouwd en ontvangen we veel terugkerende en nieuwe
relaties. Nu behoort Bruinsma tot een van de grotere kerstleveranciers met een zeer uitgebreid
assortiment in Nederland. We waarderen het dat we jaarlijks van kleine tot grote bedrijven en
overheidsinstellingen mogen inrichten met kerstdecoraties. In de verkoop werken we met z'n drieën. Ons
magazijn bestaat uit acht man en vrouw sterk. Op de drukste dagen van installatie werken we met rond
de 70 personen per dag in de projecten.

Van links naar rechts:
Helga Bruinsma - sales kerst buitendienst
Marjon Haan - sales kerst binnendienst
Eva Legez - sales kerst buitendienst
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LEVERING EN
VOORWAARDEN

BESTEL JE KERSTDECORATIES:
Bepaal de hoogte van de boom
Bepaal waar de kerstboom moet komen
te staan en meet de plafond hoogte op.

Bepaal het thema
Bepaal welke versiering je graag in de
boom wilt. Kies uit 12 thema's of uit
basisversiering.

Kies je accessoires
- Voetaankleding van de boom
- Kerststukken
- Dieren, poppen of sleeën
Levering
Bepaal wanneer je de kerstdecoraties
geleverd en weer opgehaald wilt hebben.
Geef hierbij 3 voorkeursdata aan.
Plaats je bestelling
Mail of bel je bestelling aan ons door:
eva@bruinsmanatuurlijk.nl of
0297-325709
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LEVERING EN
VOORWAARDEN

EN DAN?
Magazijn team
Ons magazijnteam gaat je kerstdecoraties
klaar zetten.

Doorgeven leverdatum
Rond week 48 nemen wij contact met je
op over de definitieve leverdatum.

Levering
Ons enthousiaste en ervaren kerstteam
komt de kerstdecoratie plaatsen op de
afgesproken datum en lokatie. Vergeet
niet een verlengsnoer en koffie voor ze
klaar te zetten
Geniet van de kerstsfeer!
En je moet er dan nog niet aan denken,
maar rond half december nemen wij weer
contact met je op over de ophaaldatum
van de kerstdecoraties.
Maar tot die tijd: geniet ervan!
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LEVERING EN
VOORWAARDEN

WIL JE GRAAG ADVIES OF
HEB JE SPECIFIEKE WENSEN?

LET'S GET IN TOUCH!
Bereik ons via:
Tel: 0297-325709
Mail: eva@bruinsmanatuurlijk.nl
of vraag een offerte aan via:
bruinsmanatuurlijk.nl/kerstsfeer

KOM NAAR DE KERSTSHOW!
Maak een afspraak via:
Tel: 0297-325709 of
Mail: eva@bruinsmanatuurlijk.nl

OF PLAN EEN AFSPRAAK
OP LOCATIE IN
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LEVERING EN
VOORWAARDEN
Bezorg- en ophaalkosten
Gehuurde materialen worden bezorgd en opgehaald.
Regio: Hoofddorp, Uithoorn, Amstelveen, Mijdrecht
Regio: Amsterdam-ring, Haarlem, Heemstede, Alphen, Alkmaar
Regio: Amsterdam Centrum
Regio: Den Haag, Leiden, Schagen, Medemblik, Utrecht
Regio: Rotterdam, Den Helder, Tilburg, ’s Hertogenbosch, Eindhoven, Maastricht

€
45,00
€
55,00
€
65,00
€
75,00
op aanvraag

Bij bezorg- en ophaalkosten voor orders die speciaal transport nodig hebben of buiten
1 tot en met 16 december geleverd worden zijn de prijzen op aanvraag.
Leveringen vinden plaats tussen 1 en 16 december (leveringen afwijkend hiervan zijn meestal ook
mogelijk). Wij nemen ruim een week van tevoren contact op om de afleverdatum door te geven.
Relaties die vóór 7 november bestellen, kunnen een 1e, 2e en 3e voorkeursdatum aangeven voor
levering. Wij streven ernaar op de 1e of 2e voorkeursdatum te kunnen leveren. Bestellingen die na
7 november worden geplaatst worden ingepland daar waar nog ruimte is in de planning.
Let op: wil je op de eerste, tweede of derde werkdag na Sinterklaas geleverd hebben dan geldt er
een toeslag van 5% op het orderbedrag.
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LEVERING EN
VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden kerstdecoraties
Het uitleveren van kerstartikelen moet ieder jaar binnen enkele dagen plaatsvinden. Je zult begrijpen dat dit van ons een
uiterst strakke planning en uitvoering vraagt. Mede om deze redenen zijn er enkele leveringsvoorwaarden opgesteld,
waardoor een zo goed en snel mogelijke uitlevering kan plaatsvinden. Wij vertrouwen hiermee op je medewerking en
begrip.
Materialen worden stekkerklaar opgeleverd. Opdrachtgever dient zelf voor eventuele verlengsnoeren zorg te dragen.
Deze snoeren dienen reeds op de juiste plekken aanwezig te zijn op de dag van levering, zodat verlichting direct getest
kan worden. Mochten snoeren niet aanwezig zijn om te testen en verlichting blijkt later niet te werken, dan kunnen
voorrijkosten in rekening worden gebracht om dit te moeten herstellen.
De kunstkerstbomen zijn er, ongeacht de hoogte, in zowel brede als slanke modellen. Tot en met 4,25 meter hoogte zit
hier geen prijsverschil in bij verhuur. Ook zijn typen en kleuren verlichting soms anders per boom. Mochten hier
specifieke wensen in zijn of moeten bomen naast of dicht bij elkaar geplaatst worden, dan dient dit nadrukkelijk
bijbestelling vermeld te worden, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Indien materialen op hoger of lager gelegen verdiepingen geplaatst moeten worden waarbij geen gebruik gemaakt kan
worden van een lift, dan dient dit nadrukkelijk bij bestelling vermeld te worden.
Indien toegangspassen aangemaakt moeten worden voor toegang tot het pand en hier ontstaan mogelijk wachttijden
door, dan dient dit bij bestelling expliciet vermeld te worden.
Leveringen vinden plaats tussen 1 en 16 december. Ook op de tussenliggende zaterdag(en) zullen veel leveringen
plaatsvinden. Wij nemen ruim een week van tevoren contact op om de afleverdatum door te geven. Relaties die voor 7
november bestellen, kunnen 3 voorkeursdata aangeven voor levering. Latere bestellingen worden ingepland tussen 1 en
16 december daar waar nog ruimte is in de planning.
Bij de huur van kerstdecoraties is een maximale breukschade van 10% ingecalculeerd. Meer schade aan of vervreemding
van materialen zal in rekening worden gebracht.
Indien er niet binnen 25 meter van de toeleveringsdeur makkelijk, kosteloos en legaal gelost kan worden, dan moet dit
expliciet vermeld worden bij bestelling.
Bevestiging van materialen aan wanden, plafonds etc. dient door uw eigen technische dienst gedaan/voorbereid te
worden. Wij kunnen hier in overleg wel bij assisteren.
Er worden snel inschattingsfouten gemaakt met betrekking tot de plafondhoogte, waardoor de kerstboom snel te hoog
is. Het letterlijk opmeten is belangrijk, want ruilen is niet altijd mogelijk.
Bezorg- en ophaalkosten worden apart in rekening gebracht. Voor prijzen, zie de documentatie.
De minimale bestelgrootte voor een order is € 350,00 exclusief btw.
Afbeeldingen zijn slechts ter indicatie en kunnen afwijken van het origineel.
Facturatiewijze: 100% van de betaling dient geschied te zijn voor levering. Na opdrachtbevestiging ontvangt u direct de
factuur.
Alle genoemde prijzen zijn op basis van huur exclusief 21% BTW
Let op: wil je op de eerste, tweede of derde werkdag na Sinterklaas geleverd hebben dan geldt er een toeslag van 5% op
het orderbedrag.
Tot 1 november mag 25 % van de geaccordeerde offerte kosteloos geannuleerd worden.
Bij annuleren van de bestelling na 1 november en tot 15 november brengen wij 75% van de kosten in rekening.
Bij annuleren van de bestelling na 15 november wordt 100% in rekening gebracht.

38

IT'S THE MOST
WONDERFUL TIME
OF THE YEAR

