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Boeket bestellen                                                      15 minuten 

 
U werkt als secretaresse op de afdeling Inkoop van meubelfabriek Van 
der Woude. 
U hebt net een trouwkaart gekregen.  
Uw collega’s Jan en Lies gaan op 15 mei trouwen. 

 
U wilt een boeket in een vaas bestellen namens de afdeling Inkoop.  
U wilt dat de vaas met het boeket bezorgd wordt tijdens de receptie van het 
bruidspaar. 
U wilt ook dat er een felicitatiekaartje bij zit. 
 
U hebt een folder van Flora-Koeriers dat boeketten bezorgt. 
U belt Flora-Koeriers om het boeket te bestellen. 
 
Voorbereiding 

 Lees de trouwkaart. 

 Lees de folder en de prijslijst van Flora-Koeriers. 

 Kies het boeket en de vaas uit die u wilt laten bezorgen. 

 Kies ook het felicitatiekaartje uit. 

 Schrijf op uw notitieblaadje wat op het felicitatiekaartje moet komen. 
U hebt 10 minuten de tijd om u voor te bereiden. 
 
Telefoongesprek 

 Bel Flora-Koeriers en voer het telefoongesprek. 
1. Bestel het boeket, de vaas en het felicitatiekaartje die u wilt laten 

bezorgen. 
2. Vertel voor wie het boeket bestemd is. 
3. Vertel waar het bezorgd moet worden en wanneer. 
4. Vertel wat er op het felicitatiekaartje moet komen. 
5. Beantwoord de vragen van Flora-Koeriers. 

 
Let op! 
U mag de trouwkaart, de folder en uw notitieblaadje bij het telefoongesprek houden. 
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Notitieblaadje 

NOTITIES 

  
 
Mechelseweg 209 B-3001 LEUVEN BELGIE 
Tel. + 32 (0) 16 33 55 77 Fax. + 32 (0) 16 33 55 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trouwkaart 

 

 
 
Op 15 mei om 14 uur is het zover! 

 

Dan geven wij elkaar het jawoord in het Stadhuis in Leuven, Grote Markt 9. 

 

Lies De Rijke & Jan Peeters 
 

 

Wij nodigen u graag uit bij ons trouwen aanwezig te zijn. 

 

 

Receptie: van 16 tot 18 uur hotel De Vlaamse Reus, Naamsestraat 53, Leuven. 

 

Trouwfeest: vanaf 20 uur in restaurant Dolle Griet, Steenseweg 40, Leuven. 

 

Toekomstig adres: 

Kapeldreef 46, B-3001 LEUVEN 

Tel. 016 33 55 77 

E-mail Peeters@rijke.be 
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Folder FLORA-KOERIERS 

 

FLORA-KOERIERS 

 + 32 (0) 16 16 22 22 

 Voor 12 uur besteld, dezelfde dag nog bezorgd. 
 Bezorging in heel België. 
 De  rekening komt achteraf.  

Geachte ondernemer, 

U wilt iemand verrassen met een mooi boeket bloemen? 

Wij van Flora-Koeriers zijn gespecialiseerd in bloemengroeten. 

Onze suggesties voor bloemen: 

- Grote order afgesloten? Bedank uw klant met een boeket. 

- Een van uw klanten of personeelsleden ziek? Monter hem of haar op met 

een bloemetje.  

- Goed nieuws te melden aan uw klanten? Een bloemstuk met een korte 

boodschap scoort minstens zo goed als een kostbare mailing. 

- Een jubileum te vieren van een personeelslid? Een mooi boeket, plant of 

bloemstuk hoort erbij.... 

- Geboorte, verjaardag, trouwen of overlijden? Wij zorgen voor een 

passende bloemengroet. 

- Weet u de verjaardagen van uw belangrijkste relaties? Probeer daar 

eens achter te komen, noteer ze in uw agenda en....jawel, u begrijpt het al. 

P.S. Voeg een persoonlijk kaartje toe aan uw bloemengroet! 
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Prijslijst FLORAKOERIERS 
Boeketten 

 

Schitterend roze/rood boeket 

20,00 euro 

 

Modern geel/wit boeket 
20,00 euro 

 

Super boeket 

Echt het beste van het beste!  
35,00 euro 

Vazen 

 

Roco 1 helder glas 
Mooie rechte vaas met aan de bovenkant versierde 

rand. 
14,95 euro 

 

Roco 2 helder glas 
Mooie bolvormige handgemaakte vaas van helder glas. 

7,95 euro 

Felicitatiekaarten 

 

Fiore 1 

De roos. Gevouwen kaartje in rose. Afmetingen 92x76 
mm. Uw tekst aan de binnenzijde. 

1,26 euro 

 

Fiore 2 

Klaprozen in de lente. Gevouwen kaartje in rood en 
blauw. Afmetingen 92x76 mm. Uw tekst aan de 

binnenzijde. 
1,26 euro 

 

Garden 1 
Koolmeesjes in de tuin. Gevouwen kaartje in paars. 

Afmetingen 48x65 mm. Uw tekst aan de binnenzijde. 
0,84 euro 

 
 

 
 

  


