
love grows herelove grows here

https://www.plantiful.be/plant/gelegenheden/


Watch me grow
Mini vetplantjes & cactussen zijn momenteel enorm populair voor speciale 
gelegenheden. Een origineel en blijvend geboortebedankje als bijzonder gebaar 
dat lang blijft en bovendien een mooie symbolische waarde heeft. Het mini plantje 
groeit, net zoals jullie kleine spruit, elke dag opnieuw een beetje meer.

Deze originele geboortebedankjes kunnen jullie bijkomend personaliseren met een 
houten prikker en/of sticker met de naam van jullie toekomstig kindje en eventueel 
voorzien van een bijhorend icoontje of quote.

Selecteer jouw plantjes

Selecteer jouw potjes

Stel jouw prikkers en/of stickers samen

1

2

3

(optioneel)

(optioneel)

(vetplant en/of cactus)



Little plants, big stories… 

Vetplantjes & cactusjes (diameter 5,5cm) zijn er in verschillende uiteenlopende 
vormen: hoge & lage plantjes, felgekleurde plantjes en plantjes met allerlei leuke & 
gekke vormen.

Zo zit er zeker een plantje tussen voor ieder wat wils.  Dat zorgt niet enkel voor een 
mooi visueel geheel, je geeft je gasten ook de vrije keuze om een plantje te kiezen. 

Plantjes die weinig vragen en toch veel geven

Vetplantjes Cactusjes



Bijpassende potjes (optioneel)

Kunststof mini bloempotjes

Terracotta mini bloempotjes *

Kleuren: wit, zwart, roze, 
blauw, rood, antraciet of 
muntgroen 

Materiaal: Kunststof

Hoogte: 57mm
Diameter binnen: 55mm *
Diameter buiten: 60mm

* past nauw aansluitend

Kleur: Terracotta rood 

Materiaal: Terracotta

Hoogte: 57mm
Diameter binnen: 60mm
Diameter buiten: 70mm

* Max. bestickerbare oppervlakte onder de bovenrand: H 30mm - Ø 30mm.

Elho B.for original mini bloempotjes
Kleuren: zwart, wit, oker-
geel, groen of zalmroze 

Materiaal: Kunststof

Hoogte: 57mm
Diameter binnen: 60mm
Diameter buiten: 65mm



Gepersonaliseerde prikkers (optioneel)

Kleur: Houtkleur

Materiaal: Hout

Bedrukking: Lasergravure 
langs 1 zijde

Diameter label: 28mm
Hoogte prikker: 80mm

Houten plantenprikkers met boodschap in lasergravure

* Gebruik van andere lettertypes of iconen is ook mogelijk.

Lettertypes en icoontjes voor jouw prikkers *



Gepersonaliseerde sticker (optioneel)

Materiaal: PVC

Bedrukking: Full-color

Diameter : 30mm
Lijm: Permanent

Rond stickertje gedukt in full-color

* Je kan je eigen ontwerp aanleveren of het ontwerp aan ons overlaten



Prijslijst bedankjes                    Plantiful.be

Mix vetplantjes

Mix cactusjes

Potjes kunststof

Plantenprikkers

Potjes terracotta

€ 1,99 / stuk

€ 2,10 / stuk

€ 1,19 / stuk

€ 0,62 / stuk

€ 1,75 / stuk

Potjes Elho € 1,55 / stuk

€ 0,71 / stukStickers

https://www.plantiful.be/plant/gelegenheden/


Transportkosten
De mini plantjes zijn gratis af te halen in Westerlo of kunnen geleverd worden aan 
huis. Een koerier zorgt ervoor dat jouw plantjes veilig worden afgeleverd op de ge-
wenste dag.

Interesse?

Plaats je bestelling

Email: hello@plantiful.be
Tel: 0474 20 78 50

Ben je ook verkocht aan deze
leuke mini plantjes?
Bezorg jouw gasten dan het 
ideale geboortebedankje.

VerzendkostenRegio

GRATISAfhaling te Westerlo

€ 10,00Antwerpen

€ 10.00Brussels gewest

€ 10,00Henegouwen

€ 10,00Limburg

€ 10,00Luik

€ 10,00Luxemburg (BE)

€ 10,00Namen

€ 10,00Oost-Vlaanderen

€ 10,00Vlaams-Brabant

€ 10,00Waals-Brabant

€ 10,00West-Vlaanderen

€ 12.95Luxemburg (land)

€ 12.95Nederland

https://www.plantiful.be/plant/gelegenheden/
mailto:hello%40plantiful.be?subject=Plantiful%20brochure%20-%20Geboortebedankjes


Veelgestelde vragen
Overweeg je om deze leuke mini plantjes als attentie te geven ter vervanging van
doopsuiker, maar zit je nog met bepaalde vragen? Neem dan eens een kijkje naar
onderstaande antwoorden of bij de meest gestelde vragen op Plantiful.be.

Wanneer moet ik ten laatste bestellen?

We hebben jouw mini plantjes vrij snel ter beschikking. Reken hiervoor op zo’n 
1 werkdag. Indien nodig kunnen we eventueel dezelfde werkdag de plantjes al voor 
je klaarzetten. Je moet de vetplantjes dus geen weken op voorhand in huis halen, 
en zo ben je zeker dat je je gasten of bezoekers de meest verse en groene mini 
plantjes kan meegeven.

We hebben wel graag dat je je bestelling minstens enkele dagen op voorhand
doorgeeft, zodat we zeker zijn dat we de nodige voorraden van potjes en plantjes 
voor jou opzij kunnen zetten.

Let op: indien je voor houten plantenprikkers kiest, dan het belangrijk om rekening 
te houden met een langere productietijd. Hiervoor rekenen we min. 1 week op 
voorhand als je gebruik wilt maken van deze leuke gepersonaliseerde 
houten plantenprikkers.

Hoe verzorgen we deze plantjes het beste?

Daar hoef je je geen zorgen om te maken. Van zodra de plantjes vertrekken uit de 
serres van onze Belgische kweker hebben ze net water gekregen. Je hoeft ze dus 
de eerste weken nog geen water te geven. Indien het zeer warm is binnen, kan dit 
wel sneller aan de orde zijn. Lees hier alls over de verzorgingstips van je plantje.

We adviseren wel om de plantjes voldoende indirect zonlicht te geven totdat je de 
plantjes kan uitdelen aan je gasten en bezoekers.

Voor ieder plantje geven we trouwens ook een gratis verzorgingskaartje mee dat 
je samen met het plantje kan uitdelen aan je gasten. Zo weet iedereen perfect 
hoe ze van jouw plantje zo lang mogelijk kunnen genieten.

Plaats je bestelling

Ben je ook verkocht aan deze leuke mini plantjes?
Bezorg jouw gasten dan het ideale geboortebedankje.

https://www.plantiful.be/klantenservice/
https://www.plantiful.be/planten-verzorgen/
https://www.plantiful.be/plant/gelegenheden/


bloom baby bloom

De gekozen miniplantjes worden hand-
picked geselecteerd uit de serres van 
onze Belgische kweker.

Little plants, big stories
Follow our story /PlantifulShop /PlantifulShop

Plaats je bestelling

https://www.instagram.com/plantifulshop/
https://www.pinterest.com/plantifulShop/
https://www.plantiful.be/?utm_source=Prijslijst&utm_medium=pdf&utm_campaign=geboortebedankjes
https://www.plantiful.be/plant/gelegenheden/

