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Op alle transacties van  

HDM Bedrijfsgroen zijn de 
algemene voorwaarden van 

toepassing zoals gedeponeerd bij 

de KvK te Zwolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTELFORMULIER KERST 2019-2020 

Bedrijfsnaam:  

Contactpersoon:  

Kostenplaats/ordernummer:  

Gewenste leverdatum:  

Gewenste ophaaldatum:  

Verlengsnoeren aanwezig?  

s.v.p. bestellen per mail vóór vrijdag 22 november 2019.  
 
Prijzen 

Huurprijs kunstkerstbomen compleet versierd met 
traditionele verlichting 

Huurprijs kunstkerstbomen 
compleet versierd met Led -
verlichting 

Afmeting  (hoog- 
te & diameter 
onderkant) 

Bedrag 
compleet 

Aan-
tal 

Kleur- 
nummer 

Bedrag 
compleet 

Aan-
tal 

Kleur- 
nummer 

165 h – Ø 95 cm  € 199,50   € 219,50   

180 h – Ø 120 cm  € 220,00   € 243,00   

195 h – Ø 110 cm  € 252,50   € 297,50   

210 h – Ø 130 cm  € 302,50   € 355,00   

240 h – Ø 150 cm  € 450,00   € 485,00   

270 h – Ø 180 cm € 490,00   € 540,00   

360 h – Ø 220 cm € 902,50   € 985,00   

Huurprijs overige versieringen (ideeën voor de balie, zolang de voorraad strekt) 

A.Guirlande versierd 270 cm                                        vanaf €   22,50   

B.Kerststuk; stijl nader te overleggen                         vanaf €   25,00   

 
Kleuren/stijlen 
1.Goud (eventueel met wit en zwart) 4.X-mas Cottage: rood, goud, groen, blauw 

2.Winters: wit, zilver, blauw & sneeuw 5.Natuurlijk: diverse kleuren met houtelementen 

3.Traditioneel: rood, zilver & wit 6.Denim: blauw, grijzen 

Spelregels: 

•Vermelde prijzen zijn op basis van huur per kerstboom, per jaar en exclusief BTW 

•Vermelde prijzen zijn incl. plaatsing boom, verlichting, versiering,  aftuigen, ophalen 
•Onze verlichting, stekkerdozen en verlengsnoeren hebben een Kema-keurmerk 
•Levering in overleg en zolang de voorraad strekt 
•Data en tijden van plaatsen in overleg 
•Aftuigen en ophalen bomen: tussen donderdag 2 en donderdag  9  januari 2020 
•Prijzen van echte kerstbomen, kerststukken en speciale versieringen op aanvraag 
•Wanneer het iets afwijkt, als er grotere aantallen nodig zijn, of als u een contractvorm  
  wilt afsluiten: neem s.v.p. contact op met HDM Bedrijfsgroen.  Ook is het mogelijk uw  
  eigen (kunst)kerstbomen met uw eigen versieringen door HDM op te laten tuigen. 

  


