
 

 

Gefeliciteerd met uw cadeaubon voor abonnement C125 of D125 met als extra bonus een Paas of Kerststuk  
Dit abonnement geeft uw recht op 10 boeketten, 3-wekelijks bij u thuisbezorgd volgens bezorgschema C of D. U kunt zelf kiezen 
welk schema u het beste uitkomt en gewenste afleveradres doorgeven via app of email. En mocht u tussendoor op vakantie gaan 
of om een andere reden de levering op willen schorten dan kunt u dat ook tijdig, minimaal een week van tevoren doorgeven. 
Nadat wij uw voorkeur voor het gewenste bezorgschema hebben ontvangen zullen 
wij op de afgesproken dagen tussen 15:00 en 18:00 uur het boeket bij u afleveren. 
Het boeket is compleet opgemaakt in bijgeleverde leenvaas. Bij aflevering volgende 
boeket levert u de schone vaas van het de vorige geleverde boeket weer in. Zo bent 
u om de drie weken verzekerd van een mooi fris boeket dat u zo op tafel kunt zetten. 
 

Wij wensen u veel plezier met de bloemen in zomerseizoen 2020 
(1mei t/m 6 november 2020) 

 
Voor losse bestellingen bent u welkom in onze pluktuin aan Polderdijk 6c in Rumpt 

Openingstijden 1mei – 31 oktober: 
Donderdag  9-17 uur 
Vrijdag   9-15 uur 
Zaterdag 10-15 uur 
Zondag   11-15 uur  
Andere tijdstippen op afspraak. 

Bestellingen kunnen altijd worden doorgegeven via een app. We berichten u dan z.s.m. of en wanneer we het gewenste kunnen leveren. 
Vanwege de kleinschaligheid van de pluktuin snijden wij de bloemen zelf maar u kunt wel aangeven welke bloemen u wilt hebben. Het beste 
tijdstip hier voor is vroeg in de ochtend of in de avond. Dit garandeert een betere houdbaarheid.  
Alle bloemen worden biologisch geteeld zonder gebruikmaking van gifstoffen. Ook kunt u bij ons terecht voor een collectie vaste planten en 
eenjarige om uw eigen pluktuin/kweekbak samen te stellen. 
 

06 57317650 | polderboeket@ontwerpstudiotak.nl  | www.ontwerpstudiotak.nl |  fb en instagram polderboeket | 

BEZORGSCHEMA C en D 

  3-wekelijks C 3-wekelijks D 

1 1/05/20 8/05/20 

2 29/05/20 5/06/20 

  3 19/06/20 26/06/20 

4 10/07/20 17/07/20 

5 31/07/20 1/08/20 

6 15/08/20 22/08/20 

7 4/09/20 11/09/20 

8 25/09/20 2/10/20 

9 16/10/20 23/10/20 

10 6/11/20 6/11/20 

 


