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Actie Regenwormen voor Boomfeestdag! 

 
Woensdag 14 maart is het weer Boomfeestdag. Innogreen wil graag het nuttige met het feestelijke 
combineren. Daarom een kortingsactie op onze regenwormen! 
 

Waarom regenwormen? 
We bieden een speciale mix van wormen die verticaal en horizontaal gangen maken in de bodem. 
In sommige gevallen kunnen deze gangen tot wel drie meter diep gaan. Zo kunnen ook storende 
lagen worden doorbroken. Kortom, regenwormen verbeteren de structuur, het bodemleven, 
beluchting en afwatering van de bodem. Allemaal positieve effecten voor een boom! Daarnaast 
biedt de Boomfeestdag een prachtige gelegenheid om kinderen kennis te laten maken met deze 
nuttige beestjes! 
 

Het uitzetten 
De mix van 2,5 kg per doos wordt naar u toegestuurd inclusief een handleiding voor het uitzetten. 
De doos kan maximaal een week, mits gekoeld, bewaard blijven. De wormen kunnen in hoopjes 
worden verdeeld over een oppervlakte of bij de te planten bomen. Begraaf de wormen niet! Ze 
moeten zelf de grond in kruipen. Als de grond erg hard is, maak dit dan los op de plaats waar een 
hoopje wordt uitgezet. Houd hiervoor de volgende hoeveelheden aan bij het uitzetten: 
 
Per boom:  16 – 20 cm stamomtrek ± 125 gram per boom (1 doos = 20 bomen) 
   20 – 30 cm stamomtrek ± 250 gram per boom (1 doos = 10 bomen) 
Oppervlakte:   2,5 kg per 100 m² 
 

Aantallen en prijzen (incl. verzending en excl. btw) 

1 doos € 97,50  (normaal € 107,-) 

3 t/m 5 dozen € 95,- per doos 

6 t/m 10 dozen € 92,50 per doos 

 
* bovenstaande prijzen zijn alleen van toepassing bij één afleveradres! 
 

Bestellen 
Deze actie loopt van maandag 19 februari t/m vrijdag 9 maart. Let op: vóór vrijdag besteld is 
uiterlijk donderdag geleverd! U kunt gemakkelijk bestellen via de mail naar 

magazijn@innogreen.nl onder vermelding van de volgende gegevens: 
 
 

1. ‘Actie regenwormen’ 
2. Naam opdrachtgever 
3. Factuuradres  
4. Projectnummer (indien noodzakelijk)  
5. Hoeveelheid dozen (één doos 2,5 kg) 
6. Bezorgadres + gewenste bezorgdatum 
7. Contactpersoon + telefoonnummer 
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