Hoe en waar kunt u onze planten kopen?
Huisverkoop:
Vanaf circa 7 augustus t/m begin september kunt u dagelijks bij ons terecht voor
verse aardbeiplanten. Bestellen vooraf is niet nodig, tenzij de bestelling meer is dan
100 planten. Op de website vind u de actuele informatie over wanneer wij starten met
de oogst van de verse aardbeiplanten.
Adres: Kalenbergerweg 6II in Luttelgeest
Opsturen
Vanaf begin augustus versturen we twee keer in de week verse aardbeiplanten.
Deze zijn dan de volgende dag bij u in huis. Bestellen kan via internet op
www.aardbeiplantje.nl of door het formulier op de achterzijde in te vullen en terug te
sturen.
Prijzen
De planten zijn gebundeld per 20 stuks
Verse aardbeiplanten
prijs per 20 stuks

Huisverkoop

8,99 euro

Verzenden

9,99 euro

De verzendkosten zijn 7,75 euro, ongeacht de hoeveelheid.

Grotere/ gezamenlijke bestellingen = korting!
120-500
520-1000
1020-1500
1520-3000
>3000

10% korting
15% korting
20% korting
25% korting
30% korting

Henselmans Aardbeiplanten / Kalenbergerweg 6-II/ 8315 PE Luttelgeest
E-mail adres: info@aardbeiplantje.nl

BESTELFORMULIER VOLKSTUINVERENIGING
Naam:…………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………….….
Postcode en plaats:……………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………….
RAS

Belangrijkste eigenschappen

Aantal Bossen
(1 bos = 20
stuks)

Daroyal

Een heerlijk aardbei aroma, groot en vroeg! Sterke plant,
minder gevoelig voor bodemziektes. Donkerrode aardbei,
Een topper!

Korona

Een dieprode aardbei , heerlijk zoet en sappig, dus perfect
voor de jam! Een topper!

Senga

De Aardbei van vroeger. De vruchten zijn klein, glanzend

Sengana

en donkerrood. De vruchten zijn kwetsbaar en de plant
gevoeliger voor ziektes dan de nieuwere rassen.

Sonata

Mooie, grote en heerlijke aardbeien met hoge opbrengst.
Kruising van Elsanta en polka. Een topper!

Elsanta

Ras met hoge opbrengst. Daarnaast grote, stevige vruchten
met prima smaak

Faith

Dit ras valt op door zijn mooie grote vruchten, de langere
plukperiode en goede smaak. Bovendien zijn de aardbeien
weinig gevoelig voor meeldauw en vruchtrot

Malwina

Grote, donkerrode vruchten met een fantastische smaak later
in het seizoen. Weinig ziektegevoelig. Een topper!

Ostara

Een doordragend ras, geschikt om t/m september nog wat
aardbeien te plukken. Het beste in potten kweken.

Favori

Een nieuwe doordrager met een fantastische
aardbeiensmaak, grote vruchten die bovendien goed
houdbaar zijn. Zeker de moeite om te proberen!

Aardbeien

Langzaam vrijkomende aardbeien meststof, ook gebruikt in

meststof

professionele teelt. Dosering: ca. 13 gram per plant
Prijs: 1000 gram 6,05 euro

Meer informatie over de rassen op www.aardbeiplantje.nl

