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Via het betrouwbare bestelsysteem van Topbloemen komt uw opdracht direct binnen bij de vaste lokale
bloemist waar wij mee samenwerken. U bent hierdoor zeker van een zorgvuldige uitvoering van uw opdracht
door een bloemist die gewend is om vrijwel dagelijks bloemen voor uitvaarten te verzorgen.
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Alle voordelen voor u op een rij:
- Levering door onze vaste betrouwbare lokale bloemist
- Gegarandeerde tijdige bezorging
- Geen bijkomende kosten
- Gratis bezorging

Alle voordelen voor u op een rij:
- Levering door onze vaste betrouwbare lokale bloemist
- Gegarandeerde tijdige bezorging
- Geen bijkomende kosten
- Gratis bezorging

Na de bestelling ontvangt u direct een bevestiging per email.
Rouwbestellingen worden bij Topbloemen met extra zorg en urgentie in behandeling genomen,
ook in het weekend. Tevens is er een speciaal telefoonnummer dat u 7 dagen in de week kunt bellen:
088 110 8090. Uw opdracht is in goede handen.
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Tips:
Wilt u meerdere stukken bestellen? U plaatst dan voor iedere bestelling een losse opdracht.
U kunt bij elk bloemstuk kiezen voor het toevoegen van een kaart of van rouwlinten.
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Waar bezorgen? Het meest gebruikelijk is om de bloemen te bezorgen waar de overledene ligt opgebaard.
Dit kan het uitvaartcentrum zijn, maar ook een huisadres.
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Ideeën voor rouwlinten
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Behouden vaart
Vechten hoeft niet meer, rust nu maar uit
Tot het einde gestreden
Het is goed zo
Een schitterende ster staat aan de hemel
Ooit zijn we weer samen
Lieve …, rust zacht
We zullen je nooit vergeten
Woorden schieten tekort
Bedankt voor wie je was
Lieve ....., bedankt voor alles
Hoe zal de tijd ooit de wonden helen
We houden van je
Je was zo lief voor ons
Forever friends
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INTB.06.18

Rust zacht
Rust in vrede
Een laatste groet
Dag lieve …
Dag mijn allerliefste schat
Afscheid nemen bestaat niet
Goede reis
Je zal voortleven in onze herinnering
Onuitwisbaar is de herinnering aan jou
In onze harten leef je voort
Voor altijd in mijn/ons hart
Tot weerziens
Jou te moeten missen doet pijn
We zullen je missen
Vaarwel

In samenwerking met Yarden

Gevoel voor nuance en eigenheid
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