
Kerstpakketten



Persoonlijke kaart of 
extraatje in de doos? 

Geen probleem, 
zorgen we voor. 

Werknemers een groene 
kerst geven? Doe het met 
duurzame planten.
Wil je je medewerkers in dit uitdagende jaar extra verwennen en 
er zelf ook nog wat aan hebben? Dan zijn planten een goede 
keuze. Tussen planten komen mensen beter tot rust en zijn ze 
creatiever. Nu we veel thuiswerken is het extra fijn dit tussen meer 
groen te kunnen doen. En iedereen wordt toch blij van groen? 

KerstoptiesExtra’s

Heb je interesse in één van de opties? Neem dan contact op met 
Suzanne van Straaten via suzanne@sprinklr.co of 06-25024771. Heb je 
andere wensen of vragen, schroom niet; we denken graag met je mee!

Laat een zelf samengesteld plantenpakket of een losse plant bij 
je werknemers thuis bezorgen. Check bij ons de mogelijkheden.

Geef je medewerker een feestelijke Sprinklr cadeaubon. Dan 
kunnen ze zelf kiezen, ook voor biologische tuinplanten.  

Kies een door ons samengestelde set van planten, met of 
zonder potten, of zelfs alvast verpot!



Wil jij je werknemers graag groen 
geven en ze zelf laten kiezen? Geef 

ze een feestelijke cadeaubon! De 
fysieke cadeaubon is een mooi 

gedrukte kaart in een groene 
envelop. Wil je iets ui te pakken 

geven? We kunnen de kaart ook in 
een doosje leveren met een 

Grondlegger erbij, een organische 
voedingspil voor je plant. 

Wil je het nog wat feestelijker maken? 
Dan kunnen we er altijd nog een 

klein plantje bij doen. En, als je wilt, 
schrijven wij nog een (persoonlijke) 

boodschap op de kaart.

We hebben kaarten van €30, €50 en 
€100. In overleg kunnen we ook 

kaarten met een ander bedrag laten 
drukken. 

Feestelijke 
cadeaubon

Tijdens de Feestdagen 
hebben we ook al prachtige 
biologische tuinpakketten 
online staan. Deze pakketten 
worden geleverd vanaf half 
maart. Een fijne keuze om 
alvast naar een vrolijk groen 
voorjaar uit te kunnen kijken!



Een ensemble met warme, paarsroze tinten. 
Publieksfavoriet. De Polkadot Begonia is de hipster 
van het gezelschap: ook met bladeren die mooi 
paars zijn van onderen, en op de bovenkant van 
het blad zitten vette witte stippen. De Krulvaren 
voegt een frisse toef toe. En de kleine roze 
Aronskelk is de baby van het gezelschap, maar is 
een rappe groeier.

Set in 
kerstkleuren

Polkadot Begonia
Aronskelk
Krulvaren

3 planten voor 24,95

Met bijpassende potten: 39,95

Verpot in bijpassende potten: 44,95

Polkadot Begonia

Aronskelk

Krulvaren

Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. 

Eventuele extra's (zoals aanvullend cadeau of 

bezorging bij werknemers thuis) tegen 

meerprijs.

Frisse lentekleuren en jungle vibes! Zet deze vier 
planten bij elkaar, en het is altijd voorjaar. In de 
selectie vind je het Instagram-hitje: de 
Pannenkoekplant. Een Monstera voor het echte 
jungle gevoel in huis. De Graslelie en Aglaonema 
maria maken het setje af met frisse lentekleuren.  

Kwartet
Frisgroen

Aglaonema Maria
Pannenkoekplant

Graslelie
Monstera Deliciosa

4 planten voor 54,95

Met bijpassende potten: 74,95

Verpot in bijpassende potten: 84,95

Aglaonema Maria

Pannenkoekplant

Monstera Deliciosa

Graslelie

Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. Eventuele 

extra's (zoals aanvullend cadeau of bezorging bij 

werknemers thuis) tegen meerprijs.



Maak met deze mix aan vetplanten een klein 
woestijnlandschap. Biologisch gekweekt, wat heel 
bijzonder is voor kamerplanten. En makkelijk te 
verzorgen, dus ook voor collega's zonder groene 
vingers.

Vinden jouw medewerkers 
biologisch belangrijk? 
Geef ze 100% Biologisch!

Set:
100% Biologisch

3 planten voor 29,95

Met bijpassende potten: 49,95

Verpot in bijpassende potten: 59,95

Oma’s Rhipsalis
Koningin van 

de Nacht

Aloe Delaetii

Exclusief BTW. Inclusief bezorging 

op kantoor en al onze verzorgingstips. 

Eventuele extra's (zoals aanvullend cadeau of 

bezorging bij werknemers thuis) tegen 

meerprijs.



Klaar met pennen, pepermuntjes en andere 
standaard, weinig duurzame 
relatiegeschenken? Planten zijn gezond, 
mooi en iedereen wordt er blij van. Planten 
zijn super geschikt als relatiegeschenk en de 
mogelijkheden bij Sprinklr zijn eindeloos. 
Bijvoorbeeld een hippe pannenkoekplant 
met een persoonlijk kaartje. Of een 
Koningin van de Nacht, deze zorgt geheid 
voor vrolijke relaties. We helpen je graag 
met het vinden van de juiste plant voor jouw 
zakelijke relaties.

Wil je van je kantoor een inspirerende ontmoetingsplek maken 
in 2021? Vergroen jouw werkplek! Planten op kantoor verbeteren 

de luchtkwaliteit, en zorgen ervoor dat je je beter kan 
concentreren, productiever en creatiever bent. Alleen kijken naar 

groen brengt al je stresslevels omlaag. Echt, da’s 
wetenschappelijk bewezen. 

Maar is het niet moeilijk om planten gezond te houden op een 
kantoor? Planten hebben natuurlijk aandacht en goede 

verzorging nodig, maar met onze hulp hou je de planten lang 
levend en groen. Wij adviseren je graag over welke planten het 

goed doen op jullie kantoor. 

Relatiegeschenk

Kantoor vergroenen



Sprinklr's missie is een groene omgeving 
voor iedereen, vol leven! We strijden voor 
biologische kweek en willen de 
teeltsector een schop onder de kont 
geven. Zowel tuin- als kamerplanten 
kunnen ook zonder gif gekweekt worden, 
maar dat gebeurt nu nog nauwelijks. De 
wereld kan en moet groener. Sprinklr 
bezorgt het groenste groen! 

Wij zijn Sprinklr 

Wil je van je kantoor een inspirerende ontmoetingsplek maken 
in 2021? Vergroen jouw werkplek! Planten op kantoor verbeteren 

de luchtkwaliteit, en zorgen ervoor dat je je beter kan 
concentreren, productiever en creatiever bent. Alleen kijken naar 

groen brengt al je stresslevels omlaag. Echt, da’s 
wetenschappelijk bewezen. 

Maar is het niet moeilijk om planten gezond te houden op een 
kantoor? Planten hebben natuurlijk aandacht en goede 

verzorging nodig, maar met onze hulp hou je de planten lang 
levend en groen. Wij adviseren je graag over welke planten het 

goed doen op jullie kantoor. 

Deze organisaties kozen voor een groen kantoor of cadeau via Sprinklr:



Heb je interesse in één van de opties? 

Neem dan contact op met Suzanne van Straaten 
via suzanne@sprinklr.co of 06-25024771. 

Heb je andere wensen of vragen, schroom niet; 
we denken graag met je mee!

www.sprinklr.co


