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Boeket Nr. 119 

Modern stijlvol ligboeket in het wit 

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 120 

Stijlvol ligboeket roze,  

paars / blauwe tinten. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 121 

Stijlvol ligboeket in bonte tinten 

geschikt voor afscheid van 

ene kleurrijk persoon. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 122 

Een bloem en pasteltint staat voor een fijne 

herinnering met ene toets geel. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 123 

Warme bonte kleuren laten  

het dierbare gevoel spreken.  

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 124 

Sympathieboeket in roze kleur 

als blijk van steun en medeleven.  

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 125 

Mooi stijlvol sympathieboeket in witte 

tinten om iemands verdriet te verzachten. 

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 126 

Luxe boeket in witte en blauwe tinten om 

iemand te steunen in moeilijke tijden. 

 

 

 

Standaard : 60 euro (zoals foto) 

Middel : 70 euro  

Groot : 80 euro 

 



Boeket Nr. 127 

Rustig wit ondersteund de diepe stilte  

van verdriet in een bijzondere vorm. 

 

 

 

Standaard : 65 euro (zoals foto) 

Middel : 75 euro  

Groot : 85 euro 

 



Boeket Nr. 128 

Sereen wit boeket als blijk van steun, 

liefde en medeleven.  

 

 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 60 euro  

Groot : 70 euro 

 



Boeket Nr. 129 

Houdt de liefde volop in leven met deze stijl 

van zachte bonte kleuren. 

Standaard : 65 euro (zoals foto) 

Middel : 75 euro  

Groot : 80 euro 

 

 

 

 

Ook verkrijgbaar in opstelling met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 

 

 



Boeket Nr. 130 

Een prachtige stijl van  

ingetogen wit. 

Inclusief vaas. 

 

 

 

Middel : 85 euro 5woqls foto-  

Groot : 105 euro 

 

 



Boeket Nr. 131 

Wit boeket voor  

een sereen  afscheid. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 



Boeket Nr. 132 

Een boeket met warme kleuren  

van rood en oranje. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 



Boeket Nr. 133 

Een boeket met  

warme roze tinten. 

 

Standaard : 50 euro (zoals foto) 

Middel : 55 euro  

Groot : 65 euro 

 

Met vaas 

Standaard : + 10 euro (zoals foto) 

Middel : + 15 euro  

Groot : + 20 euro 

 


