
Verras jouw werknemers of zakenrelaties 
met een groen kerstpakket!

Green Christmas

Net zoals alles dit jaar, zijn ook de feestdagen onvoorspelbaar. Kan dat kerstdiner nog 
wel doorgaan?  Komt er een nieuwjaarsborrel? Om jouw werknemers of zakenrelaties 
toch te kunnen verrassen, is het toesturen van een kerstpakket een ideale oplossing! 

Plantje.nl behoort al jaren tot de grootste online plantenwinkels van de Benelux. Naast 
een zeer breed assortiment aan planten, staan wij bekend om onze cadeausets en an-
dere plantenpakketten. Nu is Plantje.nl ook hét adres voor groene kerstpakketten. In 
samenwerking met de kwekers uit ons netwerk hebben we 7 originele kerstpakketten 

samengesteld. Speciaal ontwikkeld om werknemers of zakenrelaties gegarandeerd een 
groene kerst te bezorgen, ook in deze onvoorspelbare tijd.

De pakketten kunnen direct bij de ontvangers thuis bezorgd worden, compleet met 
persoonlijke boodschap en cadeauverpakking. Ben je toch in de gelegenheid om het 

zelf uit te delen, bijvoorbeeld op kantoor, dan kunnen we het ook hier in één keer laten 
leveren. De bezorgdatum wordt uiteraard in overleg ingepland. 

Heb je het perfecte pakket gevonden? Je kunt een aanvraag indienen via: info@plantje.nl. Vermeld hierbij alsjeblieft de naam van het pakket, het aantal 
stuks, de gewenste bezorgwijze (één of meerdere leveradressen?) en de gewenste bezorgdatum (woensdag, donderdag en vrijdag). 

Heb je verdere vragen over onze pakketten, de levering of iets anders? 
Laat het ons weten via info@plantje.nl!



Het Urban Xmas Package is bestaat uit twee echte sfeer-
makers: een luxe geurkaars en een complete kerstboom-set, 
inclusief decoratie. Ideaal wanneer jouw medewerkers of 
zakenrelaties voornamelijk in steden wonen. De boom is 
namelijk een Kamerden (Araucaria), welke perfect is voor 
in een appartement. De Kamerden heeft veel weg van de 
klassieke kerstboom, alleen is deze een stuk compacter van 
formaat. Ook handig: de Kamerden verliest geen naalden.
De Kamerden wordt in een stijlvolle rieten mand geleverd, 
zoals afgebeeld. Het bijbehorende lichtsnoer werkt op basis 
van een batterij. Zo kan jouw werknemer of zakenrelatie de 
Kamerden direct een mooi plekje geven! Tenslotte bevat het 
Urban Xmas Package de luxe ‘Spices of an Oriental Market’ 
geurkaars, met een brandtijd van 45 uur. 

Urban Xmas Package

€28,95 excl. BTW | gratis verzending

Met dit kerstpakket geef je jouw werknemers een groene 
start van het nieuwe jaar, precies zoals zij dit willen. Met de 

Plantje.nl giftcard kan iedereen zelf een keuze maken uit 
ons brede assortiment van planten, plantensets en 

accessoires. Welke plant(en) jouw werknemers ook kiezen, 
ze kunnen er extra lang van genieten met de bijgeleverde 
set van 2 Grondleggers. Deze voorzien planten 365 dagen 

lang van 100% organische plantenvoeding. De Grondleggers 
t.w.v. €3,95 worden gratis aan het pakket toegevoegd! 
Het Happy Green Year pakket bestaat uit een giftcard 

t.w.v. €25,- en een set van 2 mini Grondleggers. Deze worden 
samen verpakt in een mooie cadeauverpakking. De Happy 
Green Year pakketten kunnen per post worden verzonden. 
Zo maakt het niet uit als een ontvanger niet thuis is op het 

moment van bezorging. 

€30,95 excl. BTW | gratis verzending

Happy Green Year!

De klassieke kerstboom, compleet met rieten pot en deco-
ratie. Met een hoogte van ca. 80 cm heeft deze kerstboom 
een perfect formaat. Compact genoeg om altijd een plekje 
voor te kunnen vinden; groot genoeg om direct een gezellige 
kerstsfeer te creëren. De kerstboom wordt geheel kant en 
klaar geleverd. Hij is opgepot en versierd met lichtjes &
 kerstdecoraties. Er hoeft alleen nog maar een mooie plek 
voor uitgezocht te worden!

*Wordt geleverd in een mix van boompjes met rode of witte 
kerstdecoraties.

Instant Christmas

€29,95 excl. BTW | gratis verzending

Met het Scents ‘n Plants-pakket geef je jouw werknemers of 
zakenrelaties een bijzondere kerstdecoratie-set. Het pakket 
bevat twee originele ‘kerstballen,’ met een klein luchtplantje 
(Tillandsia) in het midden. Doordat luchtplantjes geen aarde 
nodig hebben, hoef je deze alleen af en toe te besproeien met 
een plantenspray. Deze bijzondere kerstballen kunnen nat-
uurlijk in een kerstboom worden gehangen, maar staan ook 
onwijs leuk als losse decoratie. 
Omdat kerst natuurlijk niet compleet is zonder kaarsjes, 
bevat dit pakket ook de luxe ‘Spices of an Oriental Market’ 
geurkaars met een brandtijd van 45 uur. 

*De Tillandsia kerstballen worden plat ingepakt zodat ze 
veilig vervoerder kunnen worden. Binnen een handomdraai 
zet je ze in elkaar!

Scents ‘n Plants

€34,95 excl. BTW | gratis verzending

Het Double Trouble kerstpakket bevat niet één, maar twee 
kerstbomen. Van een klein formaat, natuurlijk. Anders werd 

het misschien wel wat veel van het goede. De kerstbom-
en zijn zo’n 50 cm hoog en worden geleverd in een groene 

sierpot, gemaakt van gerecycled plastic. Elke kerstboom is 
gedecoreerd met een lichtsnoer, met warm wit-gekleurde 

lampjes. 
Ideaal aan dit pakket is dat er altijd wel een mooie plek 

voor te vinden is. Twee naast elkaar in de vensterbank, op 
bijzettafeltjes of op de eettafel. Werken jouw werknemers 

deels thuis en deels op kantoor? Dan kunnen zij beide 
werkplekken gezellig in de kerstsferen brengen!

€24,95 excl. BTW | gratis verzending

Double Trouble

Kerst was nog nooit zo stijlvol. Deze mini kerstboom in een 
glazen pot is een echt designerstuk voor op tafel. De Christ-
mas in a Jar-set is bovendien een sfeermaker, met name in 
de avond. De combinatie van het glas en de verlichte boom 
creëren dan een magische uitstraling. 
Extra leuk aan de Christmas in a Jar-set: je kunt er niet al-
leen tijdens de feestdagen van genieten, maar het hele jaar 
door. Met het lichtsnoer is de Christmas in a Jar-set een bij-
zondere kerstdecoratie. Hierna kun je dit lichtsnoer 
eenvoudig verwijderen, en ook in het nieuwe jaar genieten 
van dit originele item. Bovendien hoef je er bijna niks voor 
te doen. Wanneer de glazen pot goed is afgesloten met de 
kurk, ontstaat er namelijk een mini-ecosysteem. Hierdoor is 
water geven niet meer nodig!

Let op: Voor het Christmas in a Jar-pakket geldt levering 
naar maximaal één afleveradres + alleen leverbaar in NL.

Christmas in a Jar

€39,95 excl. BTW | gratis verzending



Een kerstpakket dat nog maandenlang plezier brengt. Dat niet 
alleen helpt ontspannen, maar ook bijdraagt aan focus en creati-
viteit tijdens het werk. Het Green it up!-pakket, ook wel bekend 
als de Halve Groene Kneusjes Box, is een duurzame verrassings-
box. Het pakket bestaat uit gegarandeerd 6 kamerplanten die 
van de stort zijn gered. Ze hebben misschien een schoonheidsfout-
je, of hebben simpelweg te lang in de schappen gestaan. Maar ze 
zijn eigenlijk altijd nog van goede kwaliteit, en verdienen ab-
soluut een tweede kans!
Dit kerstpakket is een echte aanrader wanneer jouw werknemers 
vanuit huis werken. De goedgevulde box met planten kan elk 
thuiskantoor in één keer omtoveren. Dit wordt niet alleen een 
gezelligere plek, maar ook een gezondere plek die productiviteit 
en focus bevordert. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek van de 
University of Michigan aangetoond dat groene planten je concen-
tratie verbeteren, productiviteit verhogen én je geheugen tot wel 
20% kunnen verbeteren!

Green it up!

€19,95 excl. BTW | gratis verzending

DUURZAME 

VERRASSINGSBOX

 - Cadeauverpakking
 - Kaartje met persoonlijk berichtje (één tekst voor alle kaartjes)
 - Inpakkosten
 - Transportkosten (bij levering direct bij de ontvangers thuis vragen we je een template
  in te vullen met de afleveradresssen)
        -  Minimale afname per pakket 15 stuks
        -  Leverbaar in Nederland 

 * De prijzen zijn exclusief BTW

Prijzen zijn inclusief:

Heb je het perfecte pakket gevonden? Je kunt een aanvraag indienen via: info@plantje.nl. 
Vermeld hierbij alsjeblieft de naam van het pakket, het aantal stuks, de gewenste

 bezorgwijze (één of meerdere leveradressen?) en de gewenste bezorgdatum 
(woensdag, donderdag en vrijdag). 

Heb je verdere vragen over onze pakketten, de levering of iets anders? 
Laat het ons weten via info@plantje.nl!


