
 

 

 
 
 
Aanbod bloemenzaden en bloembollen voor boomspiegels 
 
 
Bloemenzaden  
Een mix van diverse inheemse bloemen, gifvrij geteeld, waar bijen blij van worden.  
Eén gram zaadjes, goed voor ongeveer 1 m2,  in een zakje van gerecycled kraftpapier (6x6 
cm) en afgewerkt met een sticker.  
U kunt kiezen voor de standaard sticker van de guerrilla gardeners of een eigen sticker 
met uw boodschap en logo. De onderstaande prijs is inclusief het ontwerp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: inheemse bloemen  Foto: standaard sticker 
 
 

afname standaard sticker sticker met uw eigen 
boodschap en logo 

tot 1000 stuks € 1,15 per stuk € 1,58 per stuk 

1000 – 2000 stuks € 0,92 per stuk € 1,06 per stuk 

meer dan 2000 stuks € 0,81 per stuk € 1,02 per stuk 

 
De prijzen zijn exclusief BTW 
 
De zakjes per stuk laten verzenden naar uw bewoners? Dat kan! We maken graag een 
offerte op maat.  
 

 
Contact en bestellen: marielle@guerrillagardeners.nl 



 

 

 
 
 
Bloembollen  
Onze bloembollen zijn gifvrij geteeld en ze verwilderen – dat wil zeggen dat ze zichzelf 
vermeerderen en volgend jaar terugkomen. Eén keer planten voor jarenlang plezier! 
 
In een “portie” bloembollen, goed voor één flinke boomspiegeltuin, krijgt u: 

• 20 krokusjes,  
• 10 narcissen,  
• 10 botanische tulpen, 
• 10 blauwe druifjes.  

In totaal 50 bloembollen dus voor een prachtig resultaat! 
 
De soorten bloeien achtereenvolgend, zodat er vanaf het vroege voorjaar al iets moois te 
zien is én de eerste bijen en andere insecten al vroeg voedsel kunnen vinden.  
De exacte samenstelling soorten bollen per pakket wisselt, en is afhankelijk van 
beschikbaarheid van de soorten. 
De deadline voor het bestellen van bloembollen is 23 juli. 
 

geleverd als:  per portie van 50 bollen, bij 
afname van minimaal 100 
porties 

met eigen label met uw 
boodschap en logo, 
meerprijs per portie 

bulk (in grote zakken op 1 
locatie, geen label) 

€ 9,50 n.v.t. 

per portie in 1 zakje met label € 10,90 + € 0,50 

elke soort in een eigen zakje 
met soortlabel en de 4 
zakjes gebundeld met label 

€ 12,70 + € 1,50 

 
De prijzen zijn exclusief BTW 

 
Wilt u veel meer dan 100 porties? Dan kunnen we een extra korting bieden. Wilt u de 
bloembollen per portie laten verzenden naar uw bewoners? Ook dat kan! We maken 
graag een offerte op maat. 
 
Contact en bestellen: marielle@guerrillagardeners.nl 
 



 

 

 
 
 
 
 
Plantentrays 
Stevige, kartonnen dozen (zonder deksel) van 39x29x8 cm, goed voor 8 – 12 planten 
afhankelijk van de potmaat. We werken de lange kanten af met een sticker van 20x5 cm.  
U kunt kiezen voor de standaard sticker van het Nationale Boomspiegelfeest of met ons 
een eigen sticker ontwerpen met uw boodschap en logo.  
 

afname met standaard sticker 
Nationale Boomspiegelfeest 

met sticker met uw eigen 
boodschap en logo 

200  trays € 0,79 per stuk € 1,30 per stuk 

400  trays € 0,75 per stuk € 0,99 per stuk 

800 trays € 0,69 per stuk € 0,84 per stuk 

 
De prijzen zijn exclusief BTW  
De trays worden geleverd op één adres.  
 
 
 

Plantenstekers en -labels 
We kunnen voor u diverse soorten markering voor bij vaste planten leveren. Van éénmalig 
gebruik tot langdurig bruikbaar, van volledig bedrukt tot een eenvoudig nummer zodat is 
te vinden welke plant het is. Neem contact op voor de mogelijkheden en een offerte op 
maat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact en bestellen: marielle@guerrillagardeners.nl 


