
Aanbod geboortebloemen

1. mini droogbloemboeketjes

Mini boeketjes van droogbloemen.
Bestelbaar vanaf 25 stuks (inclusief touwtje om vast te binden).

> Prijs 25 stuks: €6/stuk
> Prijs 25 – 50 stuks: €5,75/stuk
> Prijs 50 – 75 stuks: €5,50/stuk
> Prijs 75 – 100 stuks: €5,25/stuk
Optie: naamtag binden rond elk boeketje (het label wordt door jullie aan mij bezorgd) +€0,35/stuk

2. losse droogbloemen diy

Om jullie geboortegeschenkjes mee af te werken. Op maat geknipt en gebundeld per soort.
Bestelbaar vanaf 25 stengels.

> Prijs 25 stengels: €25
> Prijs 50 stengels: €50
> Prijs 75 stengels: €70
> Prijs 100 stengels: €85

3. proefbuisjes met droogbloemen

Bestelbaar vanaf 25 stuks.
> 25 stuks: €5/stuk
> 25-50 stuks: €4,75/stuk
> 50-75 stuks: €4,50/stuk
> 75-100stuks: €4,25/stuk
Optie: naamtag binden rond elk buisje (het label wordt door jullie aan mij bezorgd) + €0,45/stuk

4. bijpassend droogboeket (zonder vaas)

Klein: €30
Middel: €50
Groot: €75
Giga: €95

5. bijpassende houten bloemenletter

De eerste letter van de naam van jullie kindje uitgewerkt in een houten blokletter, bekleed met gedroog-
de bloemen. Ideaal om bij jouw geboortetafel te zetten en later in de kamer van jullie kindje.

De prijs is afhankelijk van de letter (bv. een A heeft meer oppervlakte om te vullen dan een L) en van de 
gekozen grootte van de letter. Je kan kiezen tussen letters met een hoogte van 10 cm of letters met een 
hoogte van 20 cm. De dikte van de letters zijn 1,9 cm.
> Letters 10 cm hoog: prijs start aan €35/letter
> Letters 20 cm hoog: prijs start aan €55/letter
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6. bijpassende houten bloemennaam

De volledige naamw van jullie kindje in hout uitgesneden. Ideaal om in een kast te zetten of aan de muur 
te hangen, afgewerkt met de droogbloemen. Keuze uit: 

> Naam met lengte 20 cm: €55
> Naam met lengte 35 cm: €80
Optie: hout in goud gespoten (+ €5)

De lengte is een vaste waarde; de hoogte is variabel dus een korte naam zal een hogere letterhoogte 
hebben dan een lange naam.

7. bijpassende gouden droogbloemhoepel

Diameter 30cm
> Half gevuld €45
> Volledig gevuld €70

Diameter 40cm (opgelet: deze kan niet verzonden worden met de post)
> Half gevuld €65
> Volledig gevuld €90

Opties:
Met lint afwerking bij half gevulde hoepels +€5
Met naam in gouden draad +€25
Met naam in hout (en dus ook hoepel in hout) +€25
Met voet (goud metaal): +€5
Met voet (hout): +€5

heb je andere ideetjes? 
vertel me jouw plannen en ik werk ze uit!

liefs, elke
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