
KERSTBOOM 
SERVICE  
2022



EEN KERSTBOOM 
SERVICE? WAT BETEKENT 
DAT PRECIES? 

De kerstboomservice die wij aanbieden, noemen wij een zogenaamd 
‘Full Service Concept’. Dit betekent voor jou het volgende:

 > Wij verhuren een breed assortiment van kunstkerstbomen aan jou voor tijdens de feestdagen. 

 > Dit is inclsusief volledig verzorgde op- en afbouw van de kerstboom en de decoratie! 

 > Je hebt keuze uit maar liefst 16 kleurpakketten met effen of bewerkte ballen of een combinatie hiervan. 

 > Afhankelijk van het formaat kerstboom worden kerstballen met een Ø van 6 cm t/m 15 cm gebruikt. 

 > Al onze kerstmaterialen zijn brandvertragend geïmpregneerd en getest volgens de NTA 8007 norm. 

 > Alle verlichting, tijdklokken en stroomkabels zijn TÜV- en/of KEMA gekeurd. 

 > Kerstdecoratie wordt geplaatst door medewerkers met een VCA-certificaat. 

 > Daarnaast zijn al onze medewerkers op de hoogte van de werkvoorschriften en veiligheidseisen!

Cascara Schaal 
Vanaf € 175,-
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ONZE KERSTBOOMSERVICE 
STAAT IN HET TEKEN VAN JOU 
ONTZORGEN TIJDENS DE FEESTDAGEN.

Bestel op je gemak 
jouw kunstkerstboom 

via onze webshop.

Wij brengen de boom 
naar jouw locatie op 

de afgesproken 
datum.

Gearriveerd! Nu 
tuigen we de boom 
voor je op, zodat jij 
verder kan met je 

dag. 

Kerst voorbij? We 
komen de boom 

direct aftuigen en 
nemen deze weer 

mee. 

Oftewel; jij hoeft 
alleen maar toe te 

kijken hoe kerst  
arriveert! 

3Bekijk hier het volledige ontzorgingstraject.

https://www.youtube.com/watch?v=mehDe0s1obk


Al je medewerkers dragen iedere dag een steentje bij aan je bedrijf. Met 
Kerstmis is het andersom. Dan draagt je bedrijf een steentje bij aan je 
medewerkers. Welk steentje, dat mag je zelf bepalen. Maak je keuze uit onze 
kerstbomen op basis van de kleur óf op basis van de helende eigenschappen. 
Zorgen wij dat ie wordt gebracht, geïnstalleerd én weer opgehaald. 

Fijne Kerst van Donker Interieur!

MAAK KENNIS MET
ONZE ‘EDELSTEEN’  
KERSTBOMEN COLLECTIE 2022! 

Guirlande 
Vanaf € 30.-
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PRODUCT AFMETING DIAMETER CA. HUURPRIJS

KUNSTKERSTBOOM 150 CM 90 CM € 230,-

KUNSTKERSTBOOM 180 CM 100 CM € 275,-

KUNSTKERSTBOOM 210 CM 125 CM € 325,-

KUNSTKERSTBOOM 240 CM 160 CM € 395,-

KUNSTKERSTBOOM 270 CM 185 CM € 577,-

KUNSTKERSTBOOM 300 CM 195 CM € 687,-

KUNSTKERSTBOOM 360 CM 220 CM € 945,-

KUNSTKERSTBOOM 420 CM v.a. 160 CM € 1.375,-

KUNSTKERSTBOOM 500 CM v.a. 170 CM € 1.725,-

KUNSTKERSTBOOM 600 CM v.a. 220 CM € 2.750,-

KUNSTKERSTBOOM 700 CM v.a. 280 CM € 3.975,-

KUNSTKERSTBOOM 800 CM v.a. 320 CM € 4.975,-

KUNSTKERSTBOOM > 800 CM v.a. 320 CM Op aanvraag

HUURPRIJZEN & AFMETINGEN

PRODUCT TYPE AANTAL HUURPRIJS

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 150 CM 4 STUKS € 25,00

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 180 CM - 210 CM KERSTBOOM 6 STUKS € 37,50

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 240 CM - 270 CM KERSTBOOM 8 STUKS € 50,00

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 300 CM KERSTBOOM 10 STUKS € 62,50

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 360 CM KERSTBOOM 12 STUKS € 75,00

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 420 CM - 500 CM KERSTBOOM 15 STUKS € 95,00

PAKJES ONDER DE BOOM VOOR 600 CM KERSTBOOM 20 STUKS € 125,00

MATERIAAL VOETAFWERKING ORGANZA STOF HUURPRIJS PER BOOM

ORGANZA STOF VOOR 150 CM & 180 CM KERSTBOOM € 12,50

ORGANZA STOF VOOR 180 CM - 210 CM KERSTBOOM € 18,50

ORGANZA STOF VOOR 300 CM & 360 CM KERSTBOOM € 32,50

ORGANZA STOF VOOR 420 CM & 500 CM KERSTBOOM € 52.50

ROTAN MAND DIAMETER 50 CM, GRIJS € 27,50

BLOOMPOT VOOR 150, 180, 210 & 240 CM KERSTBOOM € 100,-

Kerstboom De Luxe; Deze bomen zijn voor voorzien van extra verlichting,
effen gedecoreerde ballen, ornamenten en bloemen; meerprijs 10%.

De kleur van de pakjes is in combinatie met de kleur van de kerstballen.

De Organza stof is niet brandvertragend. Kleur van de stof wordt gekozen op basis van het 
gekozen kleurenpakket.

Voordat we onze kunstkerstbomen tonen, willen we 
je op de hoogte brengen van deze mogelijkheden die 
gelden voor élke boom in onze collectie.
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LAPIS LAZULI
Lapis voor intimi – is ideaal gezelschap tijdens de 
kerstdagen. Met zijn intens blauwe kleur verspreidt hij rust 
en kalmte en zorgt hij voor een opgewekte stemming. 
Precies wat je op kantoor nodig hebt om de hectische 
decembermaand door te komen. 

vanaf € 230 - tot € 4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans/mat, winterwit en ice blue glans/mat, 
donkerblauw mat, azuur glans/mat.
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 ← Bestel Lapis Lazuli hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Ice%20Blue


AGAAT
Zoveel medewerkers, zoveel karakters. En dat zal zo nu en 
dan best eens botsen. Met Agaat in huis keert de 
harmonie terug. Bijwerkingen: een vrolijk humeur, een 
goede gezondheid en bescherming tegen pech en 
ongeluk. Wat wil een mens nog meer?

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: goud/ bordeaux en oranje brons/ bruin.
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 ← Bestel Agaat hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Autumn


ONYX
Meet Onyx. Onyx heette vroeger Jaspis, maar is verder 
lekker zichzelf gebleven. Onyx is zwart, maar heeft zich 
voor de gelegenheid uitgedost in een veelkleurig 
kersttenue. Onyx laat negativiteit verdwijnen en staat 
garant voor een knusse en gezellige kerstsfeer. Een 
aanwinst voor elk bedrijf.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans, lime glans/mat, ice blue glans/mat en 
rood glans/mat, oranje glans/mat, paars glans/mat
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 ← Bestel Onyx hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Colourful


ROBIJN
Robijn spreekt tot ieders verbeelding. En dat zit ‘m vooral 
in de kleur. Rood. Kleur van de liefde, kleur van sprookjes, 
van koningen en koninginnen. Én van Kerstmis. 
Robijn schittert, verwarmt, verblijdt en versnelt. Goed voor 
de bloedsomloop én voor de spijsvertering. Dus eh… laat 
die kerstmaaltijd maar komen!

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: rood glans/mat en goud glans/mat.
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 ← Bestel Robijn hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Classic%20Xmas


SAFFIER
De Saffier beschermt het verstand. En dat is bepaald 
geen overbodige luxe als je zo eens om je heen kijkt. 
Ahum. Bovendien bevordert de Saffier vernieuwing, 
vrolijkheid en verdraagzaamheid. Drie v’s die − zeker in 
de kerstperiode − een mooi, centraal plekje verdienen 
in je bedrijf.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver mat/glans, zilver, wit en paars mat/glans, 
licht paars mat/glans.

10

 ← Bestel Saffier hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Delfts%20Blauw


JADE
Jade is het groentje in onze collectie. Maar dan wel 
eentje die geluk brengt – en evenwicht in onrustige 
tijden. Jade verspreidt bovendien een flinke dosis 
positieve energie. Kunnen je medewerkers goed 
gebruiken. Voor het kerstdiner bijvoorbeeld en alle 
voorbereidingen die daarbij horen.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: winterwit, lime glans/mat en donkerblauw glans/mat.
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 ← Bestel Jade hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Fresh%20Xmas


TOERMALIJN
In het gezelschap van de stralende Toermalijn kan 
Kerstmis bij voorbaat niet meer stuk. De Toermalijn is 
namelijk niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor 
de ziel. Vermindert onder meer overgevoeligheid. Dus kun 
je tijdens de kerstborrel gerust die ene grap uithalen bij 
een collega.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilvermat/ zilver glans/ opal wit en fuchia glans/ mat.
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 ← Bestel Toermalijn hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Fuchsia


AMBER
Oh dennenboom, oh dennenboom, wat is je Amber 
wonderschoon. Hoe donkerder en kouder het buiten is, 
hoe stralender de Amber. Amber brengt warmte, positieve 
energie en vrolijkheid. Precies wat iedereen nodig heeft in 
deze tijd. Laat die kille decembermaand maar komen!

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans/ mat, opal wit en goud glans/ mat.
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 ← Bestel Amber hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/Kerstboom%20Gold%20/%20White%20/&product=%20Silver


GOUDTOPAAS
De golden oldie in onze kerstbomencollectie: de 
Goudtopaas. Laat elke ruimte schitteren. En ook je 
medewerkers gaan ervan glinsteren. De Goudtopaas trekt 
namelijk voorspoed, succes en liefde aan. Een gouden 
combinatie!

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: goud glans/mat.

14

 ← Bestel Goudtopaas hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Gold


DIAMANT
‘Ik wens jou een schitterende kerst en een glansrijk nieuw 
jaar.’ Dat is de boodschap die de Diamant overbrengt. 
Tegelijkertijd zorgt de Diamant voor het zuiveren en in 
balans brengen van de energie in de ruimte. 
Negativiteit eruit, positiviteit erin. Dat belooft een fijne 
decembermaand te worden.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans mat/opal wit en goud glans/mat.
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 ← Bestel Diamant hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Glamerous


AMETHIST
Veelbewogen jaar achter de rug? Amethist brengt 
innerlijke rust. De paarse kleur laat oud zeer, stress en 
kopzorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen en brengt 
geestelijke verdieping. Dat betekent een ontspannen 
decembermaand voor iedereen, en een zen begin van het 
nieuwe jaar.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans/mat, wit en paars mat/glans, lichtpaars 
mat/glans.
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 ← Bestel Amethist hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Purple%20dream


BERGKRISTAL
Na een hectisch jaar de boel weer in balans brengen, laat 
dat maar aan de Bergkristal over. De Bergkristal herstelt, 
verlicht, vermindert woede en angsten – en brengt 
energie, focus en zelfvertrouwen. Proost, op een 
vreedzame kerst en een evenwichtig nieuw jaar.

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering 

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans/mat.
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 ← Bestel Bergkristal hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Silver


SMARAGD
Kun je niet wachten tot het lente is en alles buiten weer 
groen wordt? Maak het binnen alvast groener dan groen 
met de Smaragd. Behalve groen brengt de Smaragd ook 
rijkdom, overvloed én – maar pin ‘m er niet op vast: 
eeuwige jeugd. Een onweerstaanbare combinatie, toch?

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk 

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver mat/glans, zilver, wit en paars mat/glans, licht 
paars mat/glans.
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 ← Bestel Smaragd hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Time%20for%20Lime


OPAAL
Gelukkig nieuwjaar! Met de Opaal gaat dat zeker lukken. 
Want de warme, kleurrijke Opaal zorgt dat alle narigheid 
achterblijft in het oude jaar. Opaal maakt moedig, 
daadkrachtig en tevreden en draagt bij aan het 
integreren van lichaam, geest en ziel. In alle 
bescheidenheid verder, hoor. 

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: ice blue mat/glans, donkerblauw glans/mat en oranje 
glans/mat,
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 ← Bestel Opaal hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Touch%20blue%20of%20copper


TIJGEROOG
Kerst vieren met een Tijgeroog is helemaal geen gek idee. 
Want het Tijgeroog brengt rust en energie én trekt 
geluk en voorspoed aan. Hij beschermt bovendien tegen 
negatieve energie van buitenaf. Dus ons advies is: zet ‘m 
bij de ingang. Dan hou je het binnen gezellig. 

vanaf €230 - tot €4975 vanaf 150cm - tot 800cm

 > Levering inclusief decoratie, verlichting en tijdklok! 

 > Verschillende voetafwerkingen mogelijk  

 > Pakjes onder de boom niet inclusief bij levering  

 > Voorzien van brandvertragend materiaal

Kleurpallet: zilver glans/mat, wit en pastel rose mat/glans, witgoud 
mat/glans, wit
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 ← Bestel Tijgeroog hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/product/?catalog=nl/donker-interieur/shop&categories=kerstboom/&product=Kerstboom%20Pastel%20Dreams%20(150%20-%20800%20cm)


Maak je keuze uit onze kerstaccessoires!

ONZE ‘EDELSTEEN’ 
KERSTBOMEN 
WORDEN GRAAG 
OPGEVROLIJKT MET 
KERSTACCESSOIRES.

Kerstarrangement 
Vanaf € 28,50
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VAZEN 

 > Diameter 15 cm, hoogte 16 cm  € 19,50

 > Diameter 20 cm, hoogte 55 cm  € 39,50

 > Diameter 25 cm, hoogte 25 cm  € 39,50

 > Diameter 20 cm, hoogte 70 cm  € 59,50

 > Diameter 40 cm, hoogglans wit met een bol van kerstballen € 175,-

 > Diameter 40 cm, hoogglans wit met kerstballen en decoratie  € 175,-

 > Diameter 50 cm, hoogglans wit met een bol van kerstballen € 225,-

 > Diameter 50 cm, hoogglans wit met kerstballen en decoratie  € 225,-

CASCARA  
SCHALEN
Diverse kleursamenstellingen beschikbaar! Diverse kleursamenstellingen beschikbaar!
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 ← Bestel schalen hier!  ← Bestel schalen hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/kerstdecoratie/
https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/kerstdecoratie/


GUIRLANDES 

 > Opgemaakt met sfeerverlichting    *€ 30,-

 > Opgemaakt met kerstballen     *€ 30,-

 > Opgemaakt met sfeerverlichting en kerstballen  *€ 36,-

        

* Prijzen zijn per meter

KERST 
ARRANGEMENTEN

 > Arrangement S  - Hoog model hoogte 20 cm  € 28,50

 > Arrangement S  - Schaal model diameter 20 cm € 28,50

 > Arrangement M  - Hoog model hoogte 50 cm  € 59,50

 > Arrangement M  - Schaal model diameter 30 cm € 59,50

 > Arrangement M  - Langwerpig model lengte 50 cm € 59,50

 > Arrangement L  - Hoog model hoogte 70 cm  € 99,50

 > Arrangement L  - Schaal model diameter 40 cm € 99,50

 > Arrangement L  - Langwerpig model lengte 70 cm € 99,50

 > Arrangement XL  - Hoog model hoogte 90-100 cm € 175,00

Diverse kleursamenstellingen beschikbaar!Diverse kleursamenstellingen beschikbaar!
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 ← Bestel guirlandes hier!

 ← Bestel arrangementen hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/kerstdecoratie/
https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/kerstdecoratie/


KERST KRANSEN

 > Diameter 45 cm met decoratie     € 57,50

 > Diameter 60 cm met decorate     € 78,50

 > Diameter 90 cm met decoratie     € 95,00

 > Diameter 150 cm met decoratie     € 185,00

 > Diameter 45 cm met verlichting en decoratie  € 67,50

 > Diameter 60 cm met verlichting en decoratie  € 88,50

 > Diameter 90 cm met verlichting en decoratie  € 115,50

 > Diameter 150 cm met verlichting en decoratie  € 225,00

Diverse kleursamenstellingen beschikbaar!
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 ← Bestel schalen hier!

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/kerstdecoratie/


KERST
SPECIALS

HALVE KERSTBOOM 
Heb je beperkte ruimte? Geen 

probleem. Wij leveren ook 
halve kerstbomen die je tegen 

een wand kan plaatsen. Zo 
bespaar je ruimte!

Alle prijzen op aanvraag.

 > Halve boom van 210 CM diameter 62 CM € 245,-

 > Halve boom van 240 CM diameter 80 CM € 295,-

 > Halve boom van 270 CM diameter 90 CM € 435,-

Diverse kleursamenstellingen beschikbaar!

HOUTEN RENDIER 
Alle prijzen op aanvraag.
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VOORWAARDEN 
& PLANNING
Heb je een keuze kunnen maken? Fijn! Om een goede planning te realiseren mak-
en wij gebruik van keuzeblokken voor het plaatsen en ophalen van de kerstdeco-
ratie. Hieronder in het schema kun je het desgewenste blok kiezen. Binnen het ge-
kozen blok wordt door onze afdeling planning een datum gekozen. Enkele dagen 
voor het plaatsen en ophalen ontvang je een voorbericht! 

KEUZEBLOKKEN PLAATSEN KERSTDECORATIE 2022

BLOK 1 MAANDAG 21 NOVEMBER T/M 25 NOVEMBER 2022

BLOK 2 ZATERDAG 26 NOVEMBER T/M ZONDAG 27 NOVEMBER 2022

BLOK 3 MAANDAG 28 NOVEMBER T/M VRIJDAG 2 DECEMBER 2022

BLOK 4 ZATERDAG 3 DECEMBER T/M ZONDAG 4 DECEMBER 2022

BLOK 5 MAANDAG 5 DECEMBER T/M VRIJDAG 9 DECEMBER 2022

BLOK 6 ZATERDAG 10 DECEMBER T/M ZONDAG 11 DECEMBER 2022

BLOK 7 MAANDAG 12 DECEMBER T/M VRIJDAG 16 DECEMBER 2022

KEUZEBLOKKEN OPHALEN KERSTDECORATIE 2022/2023

BLOK 1 DINSDAG 27 DECEMBER T/M VRIJDAG 30 DECEMBER 2022

BLOK 2 MAANDAG 2 JANUARI T/M VRIJDAG 6 JANUARI 2023

BLOK 3 ZATERDAG 7 JANUARI T/M ZONDAG 8 JANUARI 2023

BLOK 4 MAANDAG 9 JANUARI T/M VRIJDAG 13 JANUARI 2023

Bij levering in de blokken 1, 2, 3 en 7 geldt een korting van 15%!

Bovenstaande korting geldt op het standaard door Donker Interieur
gehanteerde prijsniveau en geldt niet in combinatie met andere kortingen.

15% KORTING

15% KORTING

15% KORTING

15% KORTING
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Kijk voor meer informatie op www.donkerinterieur.com
E-mail: kerst@donkerinterieur.com

https://donkergroep.com/nl/donker-interieur/shop/kerst/
mailto:kerst%40donkerinterieur.com?subject=
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