
Bestellijst perkgoedactie
Genieten van perkgoed in uw tuin? Plaats uw bestelling en steun het nieuwe verenigingsgebouw van de 
plaatselijke kerk! Nieuw dit jaar is de potgrond van een kwaliteitsmerk! 
Bestellen kan als volgt: 
     - Maak uw keuze uit het assortiment hieronder. 
     - U kunt de bestelling online invullen (zie hhgleerbroek.nl), doormailen 
 (acties@hhgleerbroek.nl) of dit formulier in de bus doen bij Dr. A. Booijstraat 21. 
     -  Bestellen kan tot en met vrijdag 23 april. 

Op maandag 3 mei (met uitloop naar dinsdag 4 mei) wordt de bestelling bij u thuisbezorgd. We zetten de bestel-
ling voor de deur en doen een factuur in de brievenbus. We verzoeken de factuur binnen één week (onder vermel-
ding van het factuurnummer) te betalen. Bezorgkosten zijn € 2,- en bij bestellingen boven de € 15,- wordt gratis 
bezorgd. Alvast bedankt voor uw steun!

Uw gegevens

Naam: 
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer: 
     
     

Steun de “De Samenkomst” en geniet van prachtig perkgoed! Voor alle data geldt Deo Volente.

Perkgoed Prijs Aantal

Begonia rood    € 0,60
Begonia roze    € 0,60
Begonia wit     € 0,60
Bacopa blauw/paars   € 2
Bacopa wit    € 2
Fuchsia    € 2
Geranium rood   € 2
Geranium roze   € 2
Geranium wit    € 2
Hanggeranium rood   € 2
Hanggeranium roze   € 2
Hanggeranium wit   € 2
Hanging basket fuchsia’s  € 12,50
Hanging basket petunia’s paars € 12,50
Hanging basket petunia’s wit € 12,50
Hanging basket assorti  € 12,50
Lavendel    € 3,50

Perkgoed Prijs Aantal

Lobelia blauw    € 0,60
Montana wit    € 2,50
Petunia paars    € 1,50
Petunia roze    € 1,50 
Petunia wit    € 1,50
Sanvitalia geel   € 1,50 
Spaanse margriet paars  € 2 
Spaanse margriet wit  € 2 
Sundaville rood   € 15 
Sundaville roze   € 15
Sundaville wit   € 15
Vlijtig liesje klein diverse kleuren € 0,60
Vlijtig liesje groot diverse kleuren € 2,50
CulVita potgrond 40l (3 voor 12,50) € 4,50
Cadeau idee:
Mand met diverse perkplanten € 15
Wandhanger assorti   € 12,50
 

Snel bestellen?
Scan deze code voor online bestellen

Het kan voorkomen dat niet alle planten verkrijgbaar zijn op de veiling. We vragen u daarom een keuze te maken 
uit de volgende opties: 
0    Als een of meer bestelde planten niet kunnen worden geleverd, ontvang ik graag vervangende 
      (vergelijkbare) planten.
0    Als een of meer bestelde planten niet kunnen worden geleverd, wil ik geen vervangende planten kopen. 
0    Als een of meer bestelde planten niet kunnen worden geleverd, word ik graag gebeld op het bovenstaande 
       telefoonnummer.


