pas (o
p): cadea
utje

Alsjeblieft

PAKKET
DEALS!

Vogelpakket

Hoe draag jij bij?

1

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

25,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

VOGElHUISJE

PAKKET
DEAL!
T.W.V

61,50
VOOR

39,95
VOEDERHUISJE

VOGElvoer

Vogelpakket

Hoe draag jij bij?

2

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

50,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

VOGElHUISJE

PAKKET
DEAL!
T.W.V

86,50
VOOR

62,50
VOEDERHUISJE

VOGElvoer

Insectenpakket

Hoe draag jij bij?

1

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

25,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

bijenhotel

PAKKET
DEAL!
T.W.V

68,50
VOOR

42,50
vlinderhuisje

bloemenmix zaadjes

Insectenpakket

Hoe draag jij bij?

2

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

50,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

bijenhotel

PAKKET
DEAL!
T.W.V

93,50
VOOR

67,50
vlinderhuisje

bloemenmix zaadjes

Biodive
rsiteitspakket

Hoe draag jij bij?

Deluxe
1

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

25,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

VOGElHUISJE

VOEDERHUISJE

PAKKET
DEAL!
T.W.V

101,50
VOOR

VOGElvoer

bijenhotel

vlinderhuisje

bloemenmix zaadjes

52,50

Biodive
rsiteitspakket

Hoe draag jij bij?

Deluxe
2

De Nederlandse zomers worden steeds warmer, de regenbuien

paar graden. Een win-winsituatie voor iedereen!

heviger en steeds meer insecten verdwijnen. De hoogste tijd om

Met deze huisjes help je de dieren in jouw tuin aan een onder-

in actie te komen! Met minder tegels, meer planten, verschil-

komen om zichzelf te beschermen en voort te planten.

lende plekken om water op te vangen en gazons zorgen we voor

De Nationale Tuinbon kun je besteden bij ruim 200 tuincentra in

vergroening, een betere leefomgeving voor vogels, vlinders en

heel Nederland, waaronder de grote formules en heel veel zelf-

bijen én helpen we het klimaat een handje.

standige tuincentra. Tuincentra zijn de plek om je optimaal te
laten adviseren over alles wat met groen te maken heeft.

Daarnaast draagt groen bij aan het tegengaan van wateroverlast
en daalt de omgevingstemperatuur op hete zomerdagen met een

Voor meer informatie: nationale-tuinbon.nl

Alsjeblieft

cadeautje
T.W.V

pas (op):

50,-

in te leveren bij ruim 125 Zefstandige

cadeautje

tuincentra

De Nationale Tuinbon

VOGElHUISJE

VOEDERHUISJE

PAKKET
DEAL!
T.W.V

126,50
VOOR

VOGElvoer

bijenhotel

vlinderhuisje

bloemenmix zaadjes

74,00

