
Uw kantoor zorgeloos 
in kerstsfeer!





Volledig verzorgde op- en afbouw;

Levering altijd inclusief decoratie, verlichting, voetafwerking en tafelcontactdoos;

Keuze uit verschillende kleuren decoratie en in verschillende combinaties mogelijk;

Alle kerstbomen en voetafwerkingen zijn brandvertragend geimpregneerd en getest  

volgens NTA 8007 norm;

Kerstdecoratie wordt geplaatst door medewerkers met een VCA - certificaat; 

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de werkvoorschiften en veiligheidseisen. 

 

Full service concept





snoekpuurgroen.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Maak snel een afspraak!

Maak gebruik van onze

Samen met uw collega’s, klanten 

en leveranciers genieten van 

geweldige kerstsferen in en 

rondom uw kantoor. Huur dan 

kerstbomen en kerstdecoratie 

bij Snoek Puur Groen! Of 

het nu gaat om kerstbomen 

voor binnen of buiten, 

sfeervolle kerstverlichting, 

kerststukken met echt groen of 

kerstdecoratie? Met onze kerstservice bent u 

verzekerd van een verzorgde kerstaankleding 

van uw werkomgeving. Wij zorgen ervoor dat 

de kerstversiering in uw gewenste maten 

en kleuren op het juiste moment bezorgd, 

geplaatst en weer opgehaald worden.

kerstbomenservice



Uw kantoor zorgeloos 
in kerstsfeer
Wij bieden u een compleet verzorgde kerstsfeer 
in uw bedrijf. We plaatsen de bomen, tuigen ze 
bij u naar wens op en halen ze na de feestda-
gen weer weg. U heeft er geen omkijken naar; u 
hoeft er samen met uw medewerkers en klanten 
alleen maar van te genieten! 

Kerstbomen
Wij hebben een ruim assortiment aan kerstbomen voor 

binnen, buiten en in diverse hoogtes. Voor binnen werken 

wij alleen met kunstbomen, welke nauwelijks van echt 

te onderscheiden zijn en voldoen aan de veiligheids-

voorschriften. Wij hebben een groot assortiment aan 

natuurlijke kerstbomen voor buiten in elke vorm of maat 

die u maar wenst. De kerstbomen worden geheel naar 

uw smaak en wensen versierd, passend bij uw organisa-

tie. Uiteraard zijn er diverse kleuren en kleurcombinaties 

mogelijk. 

 

 

Stimuleer de biodiversiteit met een kerstboom 

Ook de buitenkant van uw bedrijfspand kunnen we volle-

dig omtoveren in kerstsfeer. Van kerstverlichting, vlaggen-

mast kerstboom tot echte kerstbomen. Heeft u er wel eens 

aan gedacht om een kerstboom te laten planten? Dit zorgt 

niet alleen voor de ultieme kerstsfeer, maar stimuleert 

ook de biodiversiteit. Wij informeren u graag over de juiste 

boom en de juiste plaats voor de boom, zodat u jaren kunt 

genieten van deze boom.



Uw kantoor zorgeloos 
in kerstsfeer

Kerstballen kleurenpalet





Ringtree

Original artificial 
„Kopenhagen“

 Artikel Maat Huurprijs
  (inclusief versiering)

Kerstboom kopenhagen 150 cm € 208,00

Kerstboom kopenhagen 180 cm € 231,00

Kerstboom kopenhagen 210 cm € 286,00

Kerstboom kopenhagen 240 cm € 341,00

Kerstboom kopenhagen 270 cm € 374,00

Kerstboom kopenhagen 300 cm € 424,00

Kerstboom kopenhagen 350 cm € 572,00

Ringtree Giant 400cm  € 897,00

Ringtree Giant  500cm  € 1650,00

Ringtree Giant  600 cm  € 1925,00

snoekpuurgroen.nl
Bestellen kan gemakkelijk en snel via onze website



Vosdom Chrismy led kleur



Bijpassende kerstboeketten, kerststukken en
kerstdecoratie
Naast kerstbomen bieden wij u ook de mogelijkheid om 

kerststukken of kerstboeketten te bestellen. Bijvoorbeeld 

voor op de receptiebalie of om de kantoortuin een extra 

kersttint te geven. U kunt kiezen uit een breed assorti-

ment kerststukken en kerstboeketten. Heeft u andere 

wensen, laat het ons dan even weten.  

 

Toe aan iets vernieuwends met Kerst? 

Een uniek pronkstuk tijdens de feestdagen is de Chris-

my. De Chrismy is uit 1 stuk gegoten en is 100 cm hoog, 

in verschillende kleuren leverbaar en de lichtsterkte is 

verstelbaar. Ook voor buiten is de Chrismy ideaal, door de 

hoogwaardige kwaliteit is deze geschikt voor vele weers-

omstandigheden. Dit unieke kerst in uw organisatie laten 

shinen? Neem dan contact met ons op!

Vosdom Chrismy led kleur 50 cm €219,00

Vosdom Chrismy led kleur 100 cm €384,00

Vosdom Chrismy led kleur 150 cm €550,00

Vosdom Chrismy led kleur 200 cm €880,00



snoekpuurgroen.nl
Willem Schoutenstraat 12  |  7825 VV Emmen  |  T: (0591) 31 57 65 

Biensma 6  |  9001 ZZ Grou  |  T: (0566) 62 15 41

Nieuwsgierig geworden?
Maak snel een afspraak via 

(0566) 62 15 41 of kerst@snoekpuurgroen.nl


