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LENTE KRIEBELS - LEUKE LENTE TOEVOEGINGEN  

 

Klavertje vier kweeksetje (vanaf 100 stuks) 

Het klavertje vier is al eeuwenlang het internationale 

gelukssymbool. Het klavertje vier in zakje is dan ook hét presentje 

om je werknemers veel geluk te wensen. Plant de klaverbol en 

kweek thuis op de vensterbank je eigen klavertjes vier.  

Prijs vanaf 1,45 per stuk, exclusief € 50,00 instelkosten en € 37,50 

ontwerpkosten. 

 

Zonnebloemen kweekreep (vanaf 100 stuks)  

Zet je personeel en collega's  in het zonnetje! Laat je waardering blijken 

en schenk dit groene geschenk. Met deze kweekreep kweekt de 

ontvanger zelf een mooi boeket van zonnebloemen. De kweekreep is 

een complete kweekset: met een grondtablet, waterdicht kweekzakje en 

zaden van zonnebloemen. Prijs vanaf 2,65 per stuk, exclusief  

€ 50,00 instelkosten en € 37,50 ontwerpkosten.  

 

Stay Healthy! Groentetuintje (vanaf 100 stuks)  
Een kweekreep om je eigen groente te kweken, voorzien van een eigen 

ontwerp wikkel om de reep. De groente kweekreep is verkrijgbaar met 

diverse soorten groente. Een ideale boodschap voor ‘blijf gezond’ en 

uitstekend te combineren met onze fitboxen. De groente kweekreep is 

verkrijgbaar met de volgende groente- en fruit: tuinkers, wortel, radijs, 

rucola, chili, paprika en aardbei. Prijs vanaf 2,65 per stuk, exclusief € 

50,00 instelkosten en € 37,50 ontwerpkosten.  

 

Bee Happy! Blije bijenzaadjes  

Ook de natuur heeft lentekriebels. Bijen, hommels en vlinders hebben 

het zwaar. Er zijn steeds minder stukjes wilde natuur te vinden. Bijen 

hebben de bloemen nodig voor stuifmeel en nectar. Ook vlinders 

houden van nectar. Creëer met deze bloemenzaadjes een eigen stukje 

natuur waarvan bijen en vlinders blij worden! Prijs vanaf 1,95 per stuk, 

exclusief € 50,00 instelkosten en € 37,50 ontwerpkosten.  

 

 

Let the Sun Shine! Kweekpotje met zonnebloemen 

Een groen aardigheidje met zonnebloemen, waarmee je een extra 

bedankje kunt geven. De kweekpotjes passen in een brievenbus-doosje 

en worden voorzien van een maatwerk label. Naast zonne-bloemen is 

dit geschenk ook met klavertjes vier te verkrijgen. Kleur groen of rood. 

Prijs vanaf 2,65 per stuk, exclusief € 50,00 instelkosten en € 37,50 

ontwerpkosten.  
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LENTEKRIEBELS – EEN PERSOONLIJK KAARTJE OP GROEIPAPIER 
Groeipapier versterkt jouw verhaal. Of dat nu je bedrijfsvisie of persoonlijke boodschap is. Groeipapier 

bekrachtigt je woorden en laat ze ontkiemen! Ideaal als invulling voor een lentekriebelsbox of zomerbox.  

Op groeipapier komt je boodschap tot groei en bloei: duurzaam, verrassend en nét even anders. Van de zaden in 

ons papier tot het papier zelf, de inkten, de printers en het transport… in alles streven we naar milieuvriendelijke 

keuzes. Zo maken we de wereld (een beetje) duurzamer en socialer. 

 

 

 

 

De mogelijkheden 

Er zijn drie verschillende soorten groeipapier waaruit je kunt kiezen:  

1) Blije bijen en vlinder mix  

2) Mix van fleurige vergeetmenietjes  

3) Groeipapier met zaadjes voor basilicum & tomaat  

 

De afmetingen en kosten 

De basis growingcard is een A6-formaat van 250 grams groeipapier. Het is ook mogelijk te kiezen voor een  

A5-formaat. De kosten zijn afhankelijk van het aantal stuks dat je besteld. Het ontwerp van een kaartje is 

mogelijk vanaf € 89,50 per kaartje.  

 

 

 

 

Enkelzijdig

Aantal A6 formaat A5 formaat

50-99 1,85€            2,75€            

100-249 1,50€            2,10€            

250-499 1,25€            1,75€            

>500 1,00€            1,50€            

Dubbelzijdig

Aantal A6 formaat A5 formaat

50-99 2,30€            3,50€            

100-249 1,75€            2,65€            

250-499 1,45€            2,20€            

>500 1,25€            1,90€            
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