
Serie Kamerplanten 

 

Goberg Fondswerving biedt u hiermee een serie unieke kamerplanten aan voor een 

prachtige verkoopactie! 

Hoe mooi kan het zijn om zelf je kamerplanten te zaaien en op te kweken. Het is absoluut 

niet moeilijk en leuk om te doen. 

Er zijn maar liefst 12 verschillende soorten! 

De prijzen zijn incl. BTW en franco huis Nederland v.a. 100 zakjes. De afname (VPE) per soort is 5 zakjes. 

Bij een afname vanaf 250 zakjes krijgt u 5% korting en bij een afname vanaf 500 zakjes krijgt u 10% korting. 

Dat is weer mooi meegenomen! Natuurlijk kunt u de verschillende soorten combineren. U als organisatie verdient hier € 1,00 

mee voor uw doel, wanneer u van de advies verkoopprijzen uitgaat welke Goberg Fondswerving afgeeft. 

 

Aloë gemengde soorten 

Het gehele jaar binnen op te kweken bij ca. 20°C, in een zaaibakje. Verspenen in stekpotjes. Door zo 

dun mogelijk te zaaien worden de plantjes goed hanteerbaar en het uitplanten makkelijk. Een trendy 

plant welke makkelijk te verzorgen is. 

 

Zaaitijd binnen  januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 2,85 Adviesverkoop: € 3,85 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

Cactusmengsel - Vele soorten 
Het gehele jaar binnen op te kweken, bij 20°C, in een zaaibak. Verspenen in stekpotjes. Door zo 

dun mogelijk te zaaien worden de plantjes goed hanteerbaar en het uitplanten makkelijk. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 2,25 Adviesverkoop: € 3,25 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

 

 

Californische palm 

Het gehele jaar binnen op te kweken, bij ca. 20°C, zaden 24 uur laten weken in handwarm water 

alvorens ze te zaaien. Na opkomst overplanten in stekpotjes. Grond niet laten uitdrogen. Een 

robuuste palm welke in de zomer naar buiten kan. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 2,25 Adviesverkoop: € 3,25 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

Citroen eucalyptus 
Het gehele jaar binnen op te kweken bij ca. 20°C, verspenen in stekpotjes. De bladeren ruiken bij 

aanraking heerlijk naar citronella en houden de muggen op afstand. 
 
Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 4,00 Adviesverkoop: € 5,00 

VPE 5 zakjes 

 

 

 



 

Koffieplant 
Het gehele jaar binnen op te kweken bij ca. 20°C in zaaibakje. Zaden 24 uur laten weken in 

handwarm water alvorens ze te zaaien. Grond niet laten uitdrogen. Als de plantjes de eerste 

bladeren ontwikkelen overplaatsen in een pot. Bloeit met witte bloemclusters, hierna verschijnen 

bessen aan deze plant. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 2,25 Adviesverkoop: € 3,25 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

Kruidje-roer-me-niet 
Het gehele jaar binnen op te kweken bij ca. 20°C, in een zaaibak en 1 of 2 keer verspenen. 

Wanneer men de blaadjes aanraakt, vouwen deze zich samen en gaan hangen. Na enige tijd 

ontvouwen ze zich weer. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 2,00 Adviesverkoop: € 3,00 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

 

Luciferplantje 

Het Luciferplantje is binnenshuis vanaf januari tot en met april op te kweken bij ca. 20 C in een 

zaaibakje of bloempot. Uitplanten in grotere potten wanneer de plantjes circa 8-10 cm groot zijn. 

Plantjes kunnen vanaf mei ook worden uitgeplant in de border. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m april 

 

Inkoopprijs: € 2,25 Adviesverkoop: € 3,25 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

 

Dwergpalm 

Kamerplant Dwergpalm vanaf februari tot en met oktober op te kweken, bij ca. 25 C in een 

zaaibakje of bloempot. Uitplanten in grotere potten wanneer de plantjes circa 8-10 cm groot zijn. 

Voor het zaaien de zaden 2-3 dagen laten weken in water. Regelmatig maar niet te veel water 

geven. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m oktober 

 
Inkoopprijs: € 2,25 Adviesverkoop: € 3,25 
VPE 5 zakjes 

 

 

Oranjeboompje 
Het Oranjeboompje kunt u binnenshuis vanaf februari tot en met april opkweken bij ca.15-20 C in 

een zaaibakje of bloempot. Uitplanten in grotere potten wanneer de plantjes circa 8-10 cm groot zijn. 

Na de bloei de plant verpotten in verse potgrond. De bessen zijn giftig. 

 

Zaaitijd binnen februari t/m mei 

Bloeitijd  juni t/m oktober 

 

Inkoopprijs: € 2,00 Adviesverkoop: € 3,00 

VPE 5 zakjes 

 



Philodendron 

Het gehele jaar binnen op te kweken bij ca. 20°C, in een zaaibak. Verspenen in stekpotjes. Grond 

niet laten uitdrogen. Een gemakkelijke kamerplant waarvan de bladeren wel tot 90 centimeter in 

doorsnede kunnen worden. 

 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 

Inkoopprijs: € 4,25 Adviesverkoop: € 5,25 

VPE 5 zakjes 

 

 

 

 

Sierasperge 
Het gehele jaar binnen op te kweken, bij ca. 20°C, in een zaaibakje. Zaden eerst 24 uur laten weken 

in handwarm water. Na opkomst verspenen in stekpotjes. Met zijn geveerde blaadjes een mooie 

decoratieve plant, welke gemakkelijk en sterk is. 
 

Zaaitijd binnen januari t/m december 

 
Inkoopprijs: € 2,85 Adviesverkoop: € 3,85 
VPE 5 zakjes 

 

 

 

Siernetel  
De Siernetel is vanaf maart tot en met juli op te kweken bij ca. 20 C in een zaaibakje of bloempot. 

Uitplanten in grotere potten wanneer de plantjes circa 5-8 cm groot zijn. Het zaad niet bedekken, 

licht aandrukken en vochtig houden. Bij te snelle groei de toppen eruit knippen. 
 

Zaaitijd binnen maart t/m juli 

 
Inkoopprijs: € 2,00 Adviesverkoop: € 3,00 

VPE 5 zakjes 


