
R E L A T I E G E S C H E N K E N  O P  M A A T

G E E F  E E N
G E S C H E N K
D A T  G R O E I T !  



Geef nieuwe medewerkers een warme
welkom       , spreek uw waardering uit
naar gewaardeerde klanten       , of erken
gewoon het harde werk         van uw team -
met een geschenk dat blijft groeien!



Scindapsus €18

De Scindapsus, is dankzij zijn
verschillende verschijningsvormen

een veelzijdige kamerplant.
(prijs is per 2 stuks) 

€22Sansevieria

De slangenplant, die weinig licht
verdraagt, is een vetplant die

bekend staat om zijn
luchtzuiverende eigenschappen

(prijs is per 2 stuks)



Gekenmerkt door zijn dikke groene
bladeren, is de zz plant een geweldige

low light plant optie voor beginners

€60Alocasia Zebrina

Met zijn gestreepte stammen is hij
een echte eye-catcher! Komt met

een keramieken pot.

€40Kokos set

Clean air set €26



€24Scindapsus
Robusta

In de volksmond ook wel de
rubberplant genoemd. Een echte

topper in het zuiveren van de lucht!

€22Zamio Zenzi

Gekenmerkt door zijn dikke groene
bladeren, is de zz plant een

geweldige low light plant optie voor
beginners



€ zelf te kiezenCadeaukaart

Geef het cadeau van hun
keuze met een digitale
cadeaubon. U bepaalt hoe
de nieuwe plantenouder
zijn of haar cadeau
ontvangt: direct in zijn
of haar e-mail inbox, een
link die u met hem of
haar kunt delen of als
afdruk.



Maak het persoonlijk
Gepersonaliseerde berichten zijn
beschikbaar voor alle bestellingen.

Stuur ons je eigen kaart.
Bij bestellingen van 25 stuks of meer
kunnen wij kaarten bijvoegen die u
ons toestuurt.

Laat een kaart op maat maken.
Wij maken en drukken een kaart op
maat voor u om bij uw geschenken te
voegen, compleet met uw boodschap
en merklogo. Deze optie is
beschikbaar voor bestellingen vanaf
50 stuks. 



Bestellingen en betaling

Voor standaard bestellingen
geldt een minimum van 25 stuks.
Voor bestellingen die niet
voldoen aan het minimum
geschenk vereiste, gelieve uw
bestelling direct online te
plaatsen.
Een factuur zal via e-mail
worden verzonden zodra de
bestelling is ingediend en
afgerond. 
Betaling is verschuldigd bij
ontvangst van de factuur.
Bestellingen worden bevestigd
zodra de betaling is ontvangen.



Bedankt!
Heb je nog vragen? 
Olivier@stera.be


