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Het decoreren van de showroom, receptie of kantoor is een tijdrovende klus en behoort (meestal) niet tot de 

dagelijkse werkzaamheden. 

Daarbij dient de decoratie aan te sluiten bij de identiteit van het bedrijf. 

Kortom, geen eenvoudige klus. 

 

Er valt tijd en geld te besparen door deze service uit te besteden aan een gedreven decorateur van Primetime.

Met een ruime keuze aan kerstbomen, roedes en kerstkransen voorzien van lichtjes én met verschillende 

kleurcombinaties kunnen we iedere ruimte omtoveren tot een sfeervolle ruimte. 

Liever iets anders? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, we denken graag met u mee om een passend voorstel 

voor u te maken.  Wanneer we samen tot een passende invulling zijn gekomen, spreken we een datum af 

wanneer wij de decoratie komen plaatsen en decoreren. 

Als de kerst voorbij is komen we de decoratie weer opruimen en wordt het bij ons opgeslagen tot volgend jaar. Zo 

hoeft u zich ook geen zorgen te maken over het opslaan van de materialen 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan voor inspiratie in de kerstcatalogus.

Voorwoord





Kerstdecoratie service voor bedrijven 

Verspil dit jaar geen tijd en geld aan het decoreren voor de kerst. Vertrouw op de professionele medewerkers van Primetime 
die ervoor zorgen dat iedere ruimte perfect wordt uitgelicht.  

Primetime biedt op maat gemaakte kerstdecoratie service aan zakelijke klanten door heel Nederland. Daarbij wordt een eer-
steklas service gehanteerd die voldoet aan de behoeften van kleine tot middelgrote bedrijven uit alle sectoren. 

Dit vinden wij belangrijk:

Kwaliteit
Primetime kerstbomen zijn gemaakt van 

kwalitatief hoogwaardige materialen. Tevens 
zijn alle ornamenten en kerstverlichting  van 

uitstekende niveau. 

Veiligheid
Wij werken enkel met goedgekeurde mate-
rialen en volgen de geldende voorschriften 

en veiligheidseisen waar kerstdecoratie aan 
moet voldoen.

Decoraties
We hebben een breed scala aan bomen en 
decoraties, waaronder kerstornamenten  

en guirlandes met een uitstekende keuze aan 
kleuropties.

 

Brandvertragend
Primetime werkt uitsluitend met brandver-

tragende kunstkerstbomen. Zo voldoet u 
automatisch aan de wettelijke eisen.

Professionele service
Van het kiezen van het juiste kleurenschema 
tot het voldoen aan strikte budgetten, onze 

stylisten zijn gepassioneerd door klanttevre-
denheid.

Werkwijze
Samen met onze stylist kiest u een (op maat 

gemaakte) stijl en wij komen uw kerstde-
coratie plaatsen en decoreren. Achteraf 
komen we alles weer netjes ophalen. Zo 

eenvoudig kan het zijn!

Alle genoemde prijzen zijn per stuk, excl. BTW en excl. de kosten voor transport en plaatsing.
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Kerstbomen

Kerstboom Groen - 1 m € 50,-

Met verlichting
Hoogte 90 cm

Kerstboom Groen - 1.85 m € 140,-

Met verlichting
Hoogte 185 cm

Kerstboom Groen - 1 m € 75,-

Basis aankleding
Hoogte 90 cm

Kerstboom Groen - 1.85 m € 185,-

Basis aankleding
Hoogte 185 cm

Kerstboom Groen - 1 m € 90,-

Luxe aankleding
Hoogte 90 cm

Kerstboom Groen - 1.85 m € 225,-

Luxe aankleding
Hoogte 185 cm
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Kerstboom 
Wit Besneeuwd - 1.85 m

€ 150,-

Met verlichting
Hoogte 185 cm

Kerstboom Wit - 1.80 m € 160,-

Met verlichting
Hoogte 180 cm

Kerstboom 
Wit Besneeuwd - 1.85 m

€ 195,-

Basis aankleding
Hoogte 185 cm

Kerstboom Wit - 1.80 m € 205,-

Basis aankleding
Hoogte 180 cm

Kerstboom 
Wit Besneeuwd - 1.85 m

€ 235,-

Luxe aankleding
Hoogte 185 cm

Kerstboom Wit - 1.80 m € 255,-

Luxe aankleding
Hoogte 180 cm
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Kerstboom Smal - 2.30 m € 175,-

Met verlichting
Hoogte 230 cm

Kerstboom Breed - 2.30 m € 195,-

Met verlichting
Hoogte 230 cm

Kerstboom Smal - 2.30 m € 220,-

Basis aankleding
Hoogte 230 cm

Kerstboom Breed - 2.30 m € 250,-

Basis aankleding
Hoogte 230 cm

Kerstboom Smal - 2.30 m € 275,-

Luxe aankleding
Hoogte 230 cm

Kerstboom Breed - 2.30 m € 295,-

Luxe aankleding
Hoogte 230 cm

Kerstbomen
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Kerstboom - 2.70 m € 195,-

Met verlichting
Hoogte 270 cm

Kerstboom - 2.70 m € 270,-

Basis aankleding
Hoogte 270 cm

Kerstboom - 2.70 m € 335,-

Luxe aankleding
Hoogte 270 cm

Kerstboom - 2.70 m € 385,-

Luxe aankleding met bloemen
Hoogte 270 cm

Zie volgende bladzijde voor 
grote afbeelding

Kerstboom - 2.70 m € 385,-

Luxe aankleding met bloemen
Hoogte 270 cm

Zie volgende bladzijde voor 
grote afbeelding



Naam lijn
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Kerstbomen
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Kerstboeket op vaas Pat € 95,-

Met verlichting
Hoogte 140 cm

Kersthoorn op standaard € 225,-

Met verlichting
Hoogte 270 cm

Kerststuk in 
schubbenvaas € 125,-

Met verlichting
Hoogte 157 cm

Kerstboom op standaard € 225,-

Met verlichting
Hoogte 300 cm

Kerststuk in ribbelvaas € 125,-

Zonder verlichting
Hoogte 150 cm

Hangende krans aan 
staander € 205,-

Met verlichting
Hoogte 300 cm

Kerststukken
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Roomdivider met kerststuk € 275,-

Met verlichting
Hoogte 225 cm

Afmeting roomdivider is 160 x 40 x 160 cm (lxbxh)

Decoratiescherm met 
kerststukken € 155,-

Met verlichting
Hoogte 250 cm

Kerstboom 2D € 150,-

Met verlichting
Hoogte 196 cm
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Krans - 70 cm € 50,-

Met verlichting en standaard gedecoreerd
Diameter 70 cm

Krans - 80 cm € 75,-

Met verlichting en standaard gedecoreerd
Diameter 80 cm

Krans - 70 cm € 75,-

Met verlichting en rijkelijk gedecoreerd
Diameter 70 cm

Krans - 80 cm € 90,-

Met verlichting en rijkelijk gedecoreerd
Diameter 80 cm

Kransen
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Krans - 100 cm € 120,-

Met verlichting en luxe gedecoreerd
Diameter 100 cm

Kerstmedaillon € 105,-

Met verlichting en rijkelijk gedecoreerd
Diameter 90 cm
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Guirlande - dun € 20,- per m1

Met verlichting
Breedte 20 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter

Guirlande - dun € 35,- per m1

Met verlichting en standaard gedecoreerd
Breedte 20 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter

Guirlande - dun € 50,- per m1

Met verlichting en rijkelijk gedecoreerd
Breedte 20 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter

Guirlandes



 · 25 ·

Guirlande - dik € 25,- per m1

Met verlichting
Breedte 30 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter

Guirlande - dik € 50,- per m1

Met verlichting en standaard gedecoreerd
Breedte 30 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter

Guirlande - dik € 75,- per m1

Met verlichting en rijkelijk gedecoreerd
Breedte 30 cm

Leverbaar per 50 cm, vanaf 3 meter







Naam lijn
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Kleurcombinaties

Goud

Rood - Goud

Paars - Roze - Zilver

Zilver

Oranje - Zalm - Groen

Blauw - Paars - Goud

Rood - Groen

Roze - Paars - Oranje

Goud - Zalm
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Hapsebaan 4 

5431 NG Cuijk

+31 (0) 485 318 375

 info@primetime.nl


