Hoe planten bestellen?

Uit ervaring is gebleken dat er een grote behoefte bestaat aan het leveren van planten en
bomen in Frankrijk. Nederland is het land bij uitstek dat veel kennis en kunde heeft over het
kweken van planten en bomen.
Intens maakt onderdeel uit van een netwerk van 600 kwekerijen in Nederland. Zodoende kan er
een breed assortiment aangeboden worden. Intens verzorgt voor u complete plantenlijsten en
regelt het transport naar Frankrijk toe. U krijgt planten direct vanaf de kwekerij zonder
tussenkomst van de groothandel. Dit garandeert een zeer goede kwaliteit tegen scherpe prijzen.
Waar rekening mee te houden?
Om maximaal te kunnen profiteren van het prijs- en kwaliteitsvoordeel van tuinplanten en
bomen zijn er 2 mogelijkheden:
 Bij grote bestellingen aan planten van €1000,- of meer loont het om de planten
rechtstreeks te laten bezorgen bij u aan huis in Frankrijk.
 Wanneer u een bestelling heeft kleiner dan € 1000,- proberen wij deze te combineren
met andere bestellingen zodat er één grote bestelling ontstaat. Deze kunt u op een nader
te bepalen plek in uw omgeving ophalen. (Dit gebeurt in overleg)
Met eigen vervoer kunt u uw bestelling ophalen bij het afgesproken punt.
Door zo te werken kunnen wij de transportkosten laag houden en kunt u maximaal
profiteren.
Hoe te bestellen?
 Mail uw lijst met planten naar Intens Groen.
 Wanneer u vragen hebt, neem contact op per e-mail of telefoon
 Per thema is voor een kleine vergoeding (prijzen tot ong. 5 euro, excl. verzenden) een
plantencatalogus beschikbaar.
 U ontvangt binnen 5 werkdagen een offerte per e-mail.
 Wanneer u accoord gaat, ontvangt u een factuur.
 Betaling vindt plaats op basis van vooruitbetaling.
 Wanneer Intens het bedrag heeft ontvangen op haar rekening wordt de bestelling in
behandeling genomen en worden de planten geleverd in de afgesproken week.
Contactgegevens Intens Groen
Willem de Zijgerstraat 5
8331 GR Steenwijk
+31 (0)6 22 358 743
www.intensgroen.nl
info@intensgroen.nl

