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‘Landelijke en
romantische stijl’
4 EVERYTHING
FLOWERS
KesselLo
Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘Dat is zeker de landelijke en
romantische stijl van onze
winkel. De mensen wijzen
ons ook op onze klantvrien
delijke ontvangst. We verko
pen ook cadeautjes en stijl
volle interieur en tuinartike
len.’
Welke chrysanten ver
koopt u?
‘De klanten kunnen hier chry
santen in alle kleuren vinden,
van wit over geel tot brons en
mauve. We verkopen chry
santen in drie maten: de grote
potplant en twee kleinere ma
ten. Ook de chrysanten met
grote bloemen kan u hier vin
den, maar enkel in het wit.’
Wat is uw favoriete chry

sant?
‘Ik heb een duidelijke voor
keur voor de kleine bloemen
soort, de zogenaamde pom
ponnettechrysant. Deze soort
valt ook het meest in de
smaak bij onze klanten. Ik zie
ook alle kleuren graag, behal
ve wit.’
Wat vindt u van het aan
bod aan planten en bloe
men in Leuven?
‘De Leuvenaars hebben een
ruime keuze hier in de omge
ving en kunnen wel altijd er
gens hun gading vinden. Als
zaakvoerder moet je je onder
scheiden in deze sector.’
Eigenaar/Uitbater: Noë Peggy
Open sinds: 2011
Adres:
Diestsesteenweg 373
3010 KesselLo
tel. 01622.32.65
www.4everythingflowers.be
info@4everythingflowers.be

‘Wij kunnen elke klant
tevreden stellen’
BLOEMENRIJK
Herent
Wat maakt uw zaak
bijzonder?
‘We hebben een ruim aan
bod aan bloemen en planten,
die we rechtstreeks aanko
pen op de Nederlandse vei
lingen. Iedereen vindt zijn
gading hier. Onze bloemen
en planten hebben een goe
de prijskwaliteitverhouding
en we leveren een uitste
kende service. We importe
ren ook mandwerk en bui
tenpotten uit Azië.’
Welke chrysanten ver
koopt u?
‘Bij ons vindt u zowel de
kleinbloemige troschrysan
ten als de grootbloemige
bolchrysanten. Dit alles in
de gangbare kleuren zoals
wit, roos, paars en brons,
maar we hebben ook twee
kleurige soorten en origine

lere kleuren zoals peach.’
Wat is uw favoriete chry
sant?
‘Ik hou van de kleinbloemi
ge tweekleurige troschry
sant in brons of geel.’
Wat vindt u van het aan
bod aan planten en bloe
men in Leuven?
‘Door een beperkte ruimte
kunnen vele andere winkels
geen totaalaanbod bieden en
richten ze zich op één seg
ment. Wij kunnen, dankzij
onze ruimte, elke klant te
vreden stellen met ons rui
me aanbod.’
Eigenaar/Uitbater: Patrick Van
Rooy
Open sinds: 1984
Adres:
Mechelsesteenweg 182
3020 Herent
tel. 01622.57.90
bloemenrijk.bvba@telenet.be

