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Wij ontzorgen u door het leveren en 
plaatsen van uw kerstboom en versiering. 



Trendy kerstdecoratie, een ideale  
sfeerbrenger voor uw kantoorruimte

Nu de eindejaarsfeesten naderen, is het fijn om net zoals thuis, de kerstsfeer ook te ervaren in de 
werkomgeving. Een natuurlijke Nordman boom of een hoogwaardige artificiële kerstboom, Green 
at the Office heeft de oplossing om uw onthaal, vergaderruimte en burelen om te toveren tijdens de 
kerstperiode.

Geen zorgen, geen zoektocht naar kerstverlichting en decoratie, niet het sjouwen met een 
kerstboom.

Onze teams zorgen voor alles.  Plaatsing, decoreren en alles weer netjes ophalen na de feesten.



Wit/zilver 

Goud

Wit, de kleur van sneeuw, van magie en stijl. Een mix 
van mat en glans zorgt voor een hemels gevoel in 
koude dagen. 

Uitstraling van pure luxe in goud en zilver en de 
rijkelijke reflectie van de vele lampjes.

Met kerst mag het een beetje  “ Bling bling “ zijn.



* sfeer beelden - niet contractuele foto’s

Brons  

* sfeer beelden - niet contractuele foto’s

Rood            
Trouw aan de traditie.  Rood blijft dé  
associatie voor kerst en het thema Red 
Sunset is dan ook een echte klassieker.
De gezelligheid van kerst in de huiskamer, 
ook binnenbrengen op het werk.

De zachte warme kleur van brons die doet  
wegdromen naar winteravonden met warme  
chocolade, kaneel, en waarom niet, een glas rode 
wijn. Een gemoedelijke weergave binnen uw onder-
neming.



Bestelbon 2021

Firmanaam:  …………………………………………………………………

Naam & voornaam: …………………………………………………………………

Facturatieadres: …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

Leveringsadres: …………………………………………………………………

  …………………………………………………………………

BTW:  ………………………………………………………………… 

N° P.O.:  …………………………………………………………………

Tel:  …………………………………………………………………

E-mail:   …………………………………………………………………

Thema 1 Thema 2

Thema 3 Thema 4

Huurprijs kunst kerstbomen versierd

Hoogte Eenheidsprijs Aantal Thema Tot.

180 cm    265,00 €

210 cm    305,00 €

240 cm    385,00 €

300 cm    795,00 €

360 cm 1.075,00 €

420 cm 1.875,00 €

500 cm Op aanvraag

600 cm Op aanvraag

Huurprijs natuurlijke NORDMAN kerstbomen versierd

Hoogte Eenheidsprijs Aantal Thema Tot.

150/175     185,00 €

175/200     255,00 €

200/250     380,00 €

250/300     585,00 €

300/350     695,00 €

350/400  1.120,00 €

400/450  1.700,00 €

450/500  1.850,00 €

600  Op aanvraag

Aankoop natuurlijke kerstboom NORDMAN ONVERSIERD

Hoogte Eenheidsprijs Aantal Tot.

150/175   82,00 €

175/200 106,00 €

200/250 136,00 €

250/300 180,00 €

300/350 300,00 €

350/400 410,00 €

400/450 620,00 €

450/500 730,00 €

Prijzen excl. BTW 21%

Prijzen excl. BTW 21%

Gewenste week van levering:
De levering* zal plaatsvinden in de gekozen Blok zonder  

aanduiding van een vaste leveringsdag tussen 9u00 en 17u. 
Levering en plaatsing in volgorde van binnenkomst orders

Blok A 

29/11-3/12

Blok B 

6/12-10/12

Blok A 

13/12-17/12

* De wachttijd voor de levering bedraagt max. 15min. Een 
supplement van 22,50€ excl. BTW zal aangerekend worden per 
begonnen extra 1/2 uur. Elke niet aanvaarde levering zal  
gefactureerd worden aan het tarief van kracht.

Datum:   Naam:  Handtekening:

De algemene verkoopsvoorwaarden meegeleverd met de bestelbon zijn van toepassing. Ondertekening van deze bestelbon impliceert aanvaarding ervan. 
Onze prijzen omvatten de transportkosten, de levering, de installatie, de inrichting de dag van levering, de accessoires, de elektrische slingers en de ophaling 
(uitsluitend versierde kerstbomen) van 03/01/2021 tot 14/01/2021.
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