
Zakelijk Bloemen Abonnement bij All seasons Bloemen & meer... 

Uw ontvangst ruimte of receptie is het visitekaartje van u bedrijf,u zorgt ervoor dat deze ruimtes altijd 

netjes en opgeruimd zijn, en daar horen natuurlijk verse bloemen bij.Bloemen laten zien dat u bedrijf 

leeft en bloemen zorgen voor een goede eerste indruk. Met een bloemen abonnement ontvangt u 

wekelijks of 2-wekelijks of maandelijks net wat u wilt, maar wel steeds weer verse ,unieke 

bloemcreaties aangepast aan het seizoen. 

Met een bloemen abonnement weet je dus nooit van te voren wat je krijgt,maar wel dat het heel 

bijzonder is.we kunnen de bloemen gelijk leveren op een vaas of we bezorgen u alleen de bloemen zodat 

u deze in u eigen vaas kunt doen.Heeft u interresse in een bloemen abonnement? wat al kan vanaf €15,00 

neem dan contact met ons op. Dan kunnen wij samen bekijken wat er voor u mogelijk is. 

  

Bloemen abonnement van All seasons Bloemen & meer.. 

Wat houd dat in? iedere week of 2-wekelijks of maandelijks een mooi vers boeket met bloemen 

aangepast aan het seizoen bij u thuis bezorgd op een door u afgesproken tijdstip .U geeft aan voor welk 

bedrag u een boeket bloemen wilt dat kan al voor een bedrag vanaf €15,00 zijn tot €35,00 dat is net wat u 

zelf wilt. De bloemen kunnen geleverd worden op een vaas, of alleen de bloemen, zodat u het zelf op een 

eigen vaas kunt zetten. Bij een bloemen abonnement weet u niet van te voren wat u krijgt dus eigenlijk is 

het een kadootje voor je zelf maar het is ook leuk om cadeau te doen voor bijvoorbeeld je moeder,zus of 

oma.Lijkt het u leuk om een bloemen abonnement te nemen? neem dan gerust even contact met ons op 

om te vragen wat de mogelijkheden zijn. 

 



All seasons Bloemen & Meer.... Openingstijden: 

Delleweg 22  

9991 CG Middelstum 

Tel:0595557063 of 0613016965  

Mail:Info@allseasonsmiddelstum.nl  

Zondag : Gesloten. 

Maandag: Gesloten. 

Dinsdag t/m Donderdag 9:30 tot 18:00. 

Vrijdag van 9:30 tot 20:00 . 

Zaterdag van 9:30 tot 16:00. 

Bron & foto's: All seasons Bloemen & Meer 
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