
Bloembollen voor bijen        Laagjes in pot planten - Snelmenu  

Welke bloeitijd wilt u? Kies hier uw menu.  

Menu 1.  Februari – mei. Menu voor 90 bloembollen in 2 potten.  

 Bovenlaag A + B 20 + 20 stuks 

 Middenlaag C + D 20 + 15 stuks 

 Onderlaag E  15 stuks 

 Menu 2.  Maart – mei. Menu voor 90 bloembollen in 2 potten.  

 Bovenlaag B  20 + 20 stuks 

 Middenlaag C + D 20 + 15 stuks 

 Onderlaag E  15 stuks 

 Menu 3.  April - juni. Menu voor 85 of 90 bloembollen in 2 potten.  

 Bovenlaag 2x C 20 + 20 stuks 

 Middenlaag 2x D 15 + 15 

stuks            

 of C + F 15 + 20 stuks 

 of 2x F  20 + 20 stuks 

 Onderlaag G  15 stuks 

 

Tel: 0 - 640 614 320 Email: info@bloembollenvoorbijen.nl  

 

Kijk nu op www.bloembollenvoorbijen.nl  

1. Ga in het menu naar Koop bloembollen  

2. Kies in het uitklapmenu boven voor 'Alle bollen op 

bloeivolgorde'.  (Of u bent hier al via de link). 

3. Scroll in het menu links naar beneden. Daar ziet u ’Kies zelf 

uw bloeitijd in pot’ . 

4. Vink aan welke laag u wilt. De bloemen en kleuren voor 

deze laag komen in beeld. 

5. Ga met de muis naar de bloem van uw keuze, wacht heel 

even, zie op de foto de blauwe balk 'in winkelwagen' 

verschijnen. Klik erop. De gekozen bloembol is in de 

winkelwagen geladen.  

6. Haal in het menu links de vink bij de vorige laag weg. 

Heeft u op de bloem zelf geklikt en dan winkelwagen? Kan ook, 

is prima. Ga dan nu terug naar  ‘Alle bollen op bloeivolgorde’.  

Als u met de muis boven de winkelwagen zweeft, ziet u de 

inhoud . En kleuropbouw. 

7. Kies de volgende laag. 

8. Klaar? Klik rechtsboven de pagina op de winkelwagen. 

Gelukt! U ziet nu in de winkelwagen alle bloemen die u heeft 

gekozen. Precies zoals u laag op laag gaat planten in de 

bloempot.  

mailto:info@bloembollenvoorbijen.nl

