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Bloomon levert haar verse seizoensbloemen nu ook in België
●
●
●

Online bloemenservice speelt in op behoefte van consument
Direct van de kweker dus verser dan traditionele bloemist of supermarkt
‘s Avonds en overdag aan huis geleverd

Amsterdam, 23 september 2015 - 
Met de lancering van de online bloemenservice
Bloomon vandaag hoeft de Vlaamse consument niet langer naar de bloemist, de
supermarkt of het tankstation voor een boeket, maar worden zijn bloemen ‘s
avonds aan huis geleverd. Doordat Bloomon direct afneemt van de kweker zijn
de bloemen bovendien verser dan een traditioneel boeket. Na Nederland en
Duitsland is België het derde Europese land waar Bloomon bloemen levert sinds
haar ontstaan vorig jaar. Bloomon wil haar Nederlandse kwaliteitsbloemen, die
wereldwijd bekend staan als beste ter wereld, op termijn aan consumenten in
heel Europa bezorgen.
Nederlandse kwaliteitsbloemen
“Al sinds de lancering in Nederland vorig jaar in november ontvangen wij verzoeken
vanuit België om ook over de grens te leveren”, vertelt Patrick Hurenkamp, oprichter van
Bloomon. Het bedrijf besloot daarom om afgelopen zomer een uitgebreide test te doen in
de steden Antwerpen en Gent. “In België is het verschil tussen de versheid die wij bieden
en wat men gewend is te kopen nog groter dan in Nederland.” Bloomon slaat meerdere
stappen over in de traditionele bloemenketen, waaronder de veiling en de groothandel.
“Doordat wij de distributie zonder tussenpersoon of lokale bloemist organiseren, hebben
we een kortere keten, lagere kosten en versere bloemen dan eerdere online initiatieven
uit de bloemensector.”
Stylist
Dat Bloomon zelf de samenstelling bepaalt is ook vernieuwend. “Onze stylist, bekend
van het Nederlandse tv-programma Hollands Beste Bloemstylist, zorgt voor combinaties
waarin bloemen mogen opvallen. Hij selecteert bijzondere soorten, werkt met veel
hoogteverschil en kleur en gebruikt weinig bladgroen ter opvulling zoals in traditionele
boeketten”, aldus Hurenkamp.
1 miljoen leveringen
Bloomon heeft als doel gesteld om de komende twee jaar minimaal een miljoen bossen
te leveren. In België levert het bedrijf vooralsnog seizoensbloemen in Antwerpen, Gent,
Brussel en Mechelen. “Ons doel is dat ieder huishouden kan genieten van verse bloemen
op tafel. Ook de jongere generaties”, aldus Hurenkamp.
Op de website van Bloomon kiezen klanten het formaat van het boeket evenals de
leverfrequentie. De kosten voor een boeket inclusief levering zijn € 21,95, € 25,95 of €
32,95 afhankelijk van het formaat. Bloomon levert haar bloemen op woensdag overdag
en ‘s avonds in de Vlaamse steden Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen.

///// einde persbericht /////

Noot aan de redactie, niet voor publicatie
Over Bloomon
Online bloemenservice Bloomon levert een ultiem thuisgevoel met verse
seizoensbloemen. De bloemen zijn samengesteld door een stylist en met de hand
gebonden. Bloomon levert de bloemen direct van de kweker ‘s avonds bij de klant aan
huis, zonder extra leveringskosten. Bloomon werd eind november 2014 gelanceerd in
Nederland. Het bedrijf is ook actief in Duitsland.
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