Ben Uitvaartbloemist is dé uitvaartbloemist van het Groene Hart en gevestigd in
Gouda. Persoonlijke aandacht en kwaliteit zijn geborgd doordat wij onze onderneming bewust klein houden. We hanteren geen vaste openingstijden, u belt wanneer
u dat uitkomt.
Bij ons vindt u geen standaard assortiment met bestelcodes en standaard opties, nee wij geven u voorbeelden en bespreken in een persoonlijk gesprek graag uw
wensen en onze mogelijkheden. Zo ziet u gegarandeerd uw ideeën vertaald in een persoonlijke bloemengroet .

Wij garanderen u een passende prijs voor het door u
gewenste rouwarrangement, een eerlijke prijs afhankelijk van het soort bloemen en het formaat van uw keuze.
Vooraf krijgt u een prijsopgave. Helder en zonder
meerkosten achteraf. Kwaliteit kunnen wij garanderen
doordat wij ons vak verstaan en altijd gaan voor verse
bloemen.

Ben Uitvaartbloemist is bereikbaar op:
0182 - 60 11 45
06 - 20 81 18 21

Ben Uitvaartbloemist staat garant voor vakwerk als het gaat om het creëren van rouwarrangementen
precies zoals u dat wenst. Altijd verse materialen en
persoonlijk voor u op maat gemaakt.

Daarom is Ben de bloemist die wij u van harte aanbevelen.

Moderne Rouwarrangementen
De klassieke driehoek in een
moderne vormgeving. Basis
van takken met Calla Lelies,
Rozen en Anthuriums.
80 cm, 195,- Euro

Bol van Rozen op een schaal
van takken met Asperagus en
Typha.
50 cm, 350,- Euro

Bolvormig arrangement op een
basis van takken met Rozen
Helleborus en Aspidistra blad.
50 cm 265,- Euro

Krans van Japanse duizendknoop en kralen met zomerse
bloemen.
60 cm 350,- Euro

3

Moderne Rouwarrangementen
Bolletje van gekleurde Rozen
en Anjers met daar overheen
een tak Phalaenopsis.
Diameter 40 cm 235,- Euro

Langwerpig arrangement in
een schuit van Japanse Duizendknoop met Rozen, Lelies,
Anjers, Papaver bollen, Chrysanten en grassen.
100 cm 250,- Euro

Taart van bloemen bekleed
met Aspidistra met onder andere Rozen Gerbera's Lelies
Chrysanten en Agapanthus.
Diameter 35 cm 185,- Euro

Ovaal arrangement op groepen gestoken met verschillende soorten bladmateriaal en
Rozen, Gerbera's Fresia's
Chrysanten en Phalaenopsis.
Lengte 70 cm 265,- Euro
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Moderne Rouwarrangementen
Modern vrij vormgegeven arrangement met Rozen, Anthuriums, Heleconia’s en Nutans.
90 cm, 245,- Euro

Handgebonden liggend boeket
met Lelies, Rozen en Grassen,
afgewerkt met Aspidistrablad
80 cm, 65,- Euro

Boeket in vaas met Zonnebloem, Lelies, Agapanthus,
Chrysanten, Gladiolen en
Craspedia.

80 cm, 120,- Euro

Ovaal arrangement met Pioenrozen, Equadorrozen, Gerberas, Fresia’s en opgerold blad.
55 cm, 175,- Euro
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Moderne Rouwarrangementen
Weelderig ovaal arrangement
met Magnolia, Rozen, Gerbera's Anjers, Agapanthus en
Distels.
Lengte 70 cm 225,- Euro

Ovaal Arrangement op groepen gestoken met diverse
bladsoorten, Rozen, Anjers,
Papaverbollen en Phalaenopsis.
Lengte 70 cm 265,- Euro

Tuintje van Narcissenbolletjes
Tete a Tete op een basis van
verschillende bladmaterialen.
(Alleen o.b.v. beschikbaarheid)
Diameter 30 cm 85,- Euro
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Kistbedekkingen
Kistbedekking
Kistbedekkingen zijn arrangementen de de hele
of een groot deel van de
kist bedekken en worden
vaak als enige bloemstuk

op de kist geplaatst. De
kistbedekking kent eindeloze mogelijkheden en
is

zowel

modern

als

klassiek uitvoerbar.
Weelderige kistbedekking met onder andere Rozen, Anthurium's,
Anjers, Chrysanten, Ornithogalum en Phalaenopsis. Lengte 150 cm
390,- Euro

Strak gestoken kistbedekking met Rozen, Gipskruid en groene
Skimmia.
Lengte 150 cm 450,- Euro

Rijkelijk gevulde kleurrijke kistbedekking met Magnolia takken, Rozen,
Gerbera's, Anthuriums, Anjers, Agapanthus, en Nutans.
Lengte 180 cm 450,- Euro
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Kistbedekkingen

Op groepen gestoken kistbedekking in tropische sfeer met onder
andere Rozen, Anthuriums, Asclepias, Papaverbollen, Nutans,
Cellosia en Annanas.
Lengte 125 cm 425,- Euro

Kleurrijke weelderige kistbedekking met onder andere Magnolia,
Anjers, Rozen, Nutans, Anthuriums, Lelies en Agapanthus.
Lengte 125 cm, 375,- Euro
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Klassieke Rouwarrangementen
Bolvormig arrangement met
Rozen, Anjers Chrysanten en
Distels.
Diameter 40 cm, 120,- Euro

Bolvormig arrangement met
Rozen, Anjers, Gerbera's en
Hypericum.
Diameter 45 cm 145,- Euro.

Rijkelijk gevuld arrangement in
druppel vorm met onder andere Equador Rozen, Anjers,
Lisianthus.
Lengte 90 cm, 225,- Euro

Luchtig gestoken arrangement
in druppel vorm met grassen,
Rozen, Pioenrozen, Agapanthus, Fresia's en Anjers.
Lengte 80 cm, 185,- Euro
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Arrangement in druppelvorm met Rozen, Agapanthus, Fresia's en
Chrysanten.
Lengte 80 cm 220,- Euro

Arrangement in ruitvorm met Rozen en diverse bladmaterialen.
Lengte 80 cm, 250,- Euro
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Hartvormen

Dicht hart met Rozen, Anthuriums, Gerbera's, Anjers en
Ranonkels.
Diameter 50 cm 265,- Euro

Open hart met Rozen, Anjers
en Gerbera's.
Diameter 50 cm, 250,- Euro

Modern hart op basis van
Aspidistra blad en een kern
van witte Rozen.
Diameter 50 cm, 195,- Euro

Open hart van grootbloemige
bloemen met Rozen, Anjers,
Chrysanten Asclepias, Uienbollen en Agapanthus.
Diameter 50 cm, 250,- Euro
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Bijzondere vormen

Vormen

De

meest

bekende

vormen in de rouwarrangementen zijn de harten.
Dit neemt niet weg dat er
een grote verscheiden-

heid aan vormen mogelijk
is. Deze vormen zijn door
ons zelf te creëren door
deze met de hand te
schetsen en uit te zagen
van een speciaal daarvoor

geschikte

steekschuim.

Op

plaat
deze

manier is het mogelijk om
voor iedereen dat ene

persoonlijke bloemstuk te
maken. Of het nu gaat
om een eenvoudige drieDriehoek van Rozen, Anjers en Gerbera's.
Diameter 60 cm, 325,- Euro

hoek een beer, vlinder of
een hondenpoot, vrijwel
alles is mogelijk. De prijzen variëren en zijn afhankelijk van het formaat
en het aantal bloemen
dat nodig is het bloem-

stuk te vullen.

Bont gekleurde vlinder met Rozen ,Hortensia,
Craspedia, Bouvardia, Chrysanten en diverse
grassen
Diameter 65 cm, 325,- Euro
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Persoonlijke touch
Kransje van Rozen en Hortensia voor bijvoorbeeld op een
urn.
Diameter 35 cm 75,- Euro

Persoonlijk arrangement met
als toevoeging de troffel van
een metselaar, op groepen
gestoken met Rozen, Gerbera’s, Chrysanten en Hypericum.
60 cm, 125,- Euro

Groenmonument gemaakt van
Japanse duizendknoop,
Amaranthus en keien.
120cm, 350,- Euro

Klassieke rouwkrans van
Laurierblad met Rozen en
Anjers.
70 cm, 275,- Euro
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Tot hoe laat kan ik bloemen bestellen?
Het

telefonisch

door-

geven van uw bestelling
heeft niet onze voorkeur.
Mocht u echter uw keuze
al hebben gemaakt en

heeft

u

een

duidelijk

beeld van wat u zou willen bestellen kunt u 24/7
contact met ons opnemen.
Hoe kan ik een
bestelling plaatsen?
Uw bestelling komt tot
stand in een persoonlijk
gesprek. Dit gesprek vind

KOP VOOR ARTIKEL OP BINNENPAGINA
Bijschrift bij foto of afbeelding

plaats op een locatie van
uw voorkeur. Zonder extra

kosten

komen

wij

graag bij u langs.
Is het mogelijk een
bestelling te annuleren?
Gedane bestellingen kunnen in verband met de
korte

levertijd

van

de

rouwbloemen niet worden
geannuleerd.
Hoe kan ik mijn
bestelling betalen?
U kunt de betaling overmaken aan de hand van
de betaal gegevens op de
geleverde factuur. Uiteraard is het mogelijk om
de betaling in overleg a

contant te voldoen.
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Uiteraard verzorgen wij ook de linten aan uw bloemstukken. Speciaal voor uw arrangementen hebben we diverse soorten rouwlinten en een professionele afdrukservice. U kunt kiezen uit diverse lettertypes en wij zijn zeer bedreven in het kiezen
van de juiste lay-out. Keuze uit verschillende kleuren tekst.
Daarnaast hebben we ook een groot scala aan standaard motieven zoals hondenpootjes, hartjes, babyvoetjes, etc.,
Linten zijn verkrijgbaar in de breedte van 4 cm, 7,5 cm en 10 cm.
Prijs voor 2 linten 18,50 Euro
Ieder extra lint 9,25 Euro
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Bennie maakt rouwwerk op maat
Bennie Slagter is ruim drie jaar geleden als uitvaartbloemist begonnen
toen hij opnieuw ontdekte dat hij
niet zonder bloemen kan. ,,Toen
een vervolgopleiding voor commerciële administratie op niets uitliep
werd me vanuit school aangeraden
om iets met bloemen te gaan doen.
Het bleek een schot in de roos. Na
de opleiding heb ik in verschillende
winkels gewerkt en nog een vervolgopleiding gevolgd. Toen ik korte
tijd niet in de bloemen werkte,
merkte ik dat ik het vak niet los kon
laten. Toen ben ik voor mezelf begonnen en besloot ik meteen om
alleen rouwwerk te doen.''

zo maken als op de afbeelding
staat. Ook in mijn nieuwe brochure
staan er nummers bij de bloemstukken, maar dit gebruik ik slechts als
voorbeelden. Rouwwerk vind ik leuk
omdat ik er iets persoonlijks van
kan maken. Het is een combinatie
van kennis van bloemen en omgaan met mensen. Ik ga daarvoor
het liefst bij klanten thuis langs. Dat
ik dan in een omgeving kom waar
mensen verdriet hebben, vind ik
niet moeilijk. Ik kom net na het moment dat de mensen al heel veel
met de uitvaartondernemer hebben
besproken en de heftigste emoties
al hebben gehad.''

Bennie Slagter:
,,Eerst dacht ik dat ik aan werk kon
komen via grote uitvaartondernemingen, maar dan zou ik alleen
standaardboeketten kunnen leveren. Klanten kunnen dan in een folder bloemstuk nummer 4 of 5 aanwijzen en dan moet ik het precies

,,Het liefst besteed ik al mijn tijd aan
het maken van bloemstukken.
Daarom probeer ik contacten te
leggen met die uitvaartondernemers
waarvan ik weet dat zij, net als ik,
een persoonlijke benadering van
groot belang vinden.

Kerststukken maak ik alleen voor
mijzelf, trouwwerk alleen voor goede vrienden. Het is lastig mijn bedrijf uit te breiden door reclame te
maken. Flyeren op een braderie
werkt averechts, want het is te confronterend.
Grote uitvaartondernemingen werken al met hun vaste leveranciers
en zijn zeer conservatief. Het zijn
vooral de kleinere bedrijven die
voor de vernieuwing zorgen. Dat
biedt voor mij ook kansen. Ik moet
het hebben van de mond-totmondreclame. Ik stop veel zorg en
emotie in de bloemstukken en ga
iedere keer voor de beste kwaliteit.
Ik weet ook dat een bloemstuk tijdelijk is. Ik vind het zonde als het na
de plechtigheid wordt achtergelaten. Neem het mee naar huis en
geef het een mooie plek. Het kan
helpen bij het verwerken van het
verlies.''

www.benuitvaartbloemist.nl

AD Groene Hart, januari 2019

