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* Alle hier vermelde prijzen zijn exclusief vul/verlijmkosten en exclusief evt. verzendkosten
De prijzen in deze prijslijst zijn inclusief 21 % BTW
A.
B.
C.
D.

Al onze decoraties zijn ook uitvoerbaar op diverse andere modellen (zie homepage website)
Vrijwel iedere decoratie kan ook geschilderd worden in de prijsvriendelijke "Basic Line" uitvoering
Ieder model is ook leverbaar in een vorstbestendige versie voor buiten (tegen meerprijs)
U kunt ook een eigen ontwerp decoratie of eigen model urn door ons laten maken

1. Urn-schaal 35 cm (ongeglazuurd). Dit is een voorbeeld om te tonen hoe de urn-schaal er uit ziet vóór
het schilderproces. Ter informatie: De urn-schaal is dus niet in een blanco versie leverbaar.
*** De urn-schalen zijn naar keus leverbaar met een waxinelichtje of met een dichte deksel
2. Urn-schaal 35 cm"Ridderspoor" met waxinelichtje (bestelnr. 7-1068)
Urn-schaal 35 cm "Ridderspoor" BASIC LINE VERSIE:
Urn-schaal 30 cm "Ridderspoor" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
Urn-schaal 25 cm "Ridderspoor"
Urn-schaal 15 cm "Ridderspoor"
Mini Urn-schaal 8 cm "Ridderspoor" (dit formaat is zonder waxinelichtje)

(foto website)
€ 901,58
PRIJS OP AANVRAAG
€ 811,42
€ 483,80
€ 245,00
€ 129,00

3. Urn-schaal 35 cm"Bloesemtakken" met waxinelichtje (bestelnr. 7-1001)
(foto website)
€ 901,58
Urn-schaal 35 cm "Bloesemtakken" BASIC LINE VERSIE:
PRIJS OP AANVRAAG
Urn-schaal 30 cm "Bloesemtakken" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
€ 811,42
Urn-schaal 25 cm "Bloesemtakken"
€ 483,80
Urn-schaal 15 cm "Bloesemtakken"
€ 245,00
Mini Urn-schaal 8 cm "Bloesemtakken" (dit formaat is zonder waxinelichtje)
€ 129,00
4. Urn-schaal 35 cm"Forelvissen" met waxinelichtje (bestelnr. 7-2007)
Urn-schaal 35 cm "Forelvissen" BASIC LINE VERSIE:
Urn-schaal 30 cm "Forelvissen" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
Urn-schaal 25 cm "Forelvissen"
Urn-schaal 15 cm "Forelvissen"
Mini Urn-schaal 8 cm "Forelvissen" (dit formaat is zonder waxinelichtje)

(foto website)
€ 901,58
PRIJS OP AANVRAAG
€ 811,42
€ 483,80
€ 245,00
€ 129,00

5/6.Urn-schaal 35 cm"Koolmeesjes met vergeetmenietjes"met waxinelichtje (bestelnr. 7-1010)
€ 901,58
Urn-schaal 35 cm "Koolmeesje met vergeetmenietjes" BASIC LINE VERSIE:
PRIJS OP AANVRAAG
Urn-schaal 30 cm "Koolmeesjes met vergeetmenietjes" Nieuw formaat, februari 2018 leverbaar
€ 811,42
Urn-schaal 25 cm "Koolmeesjes met vergeetmenietjes"
€ 483,80
Urn-schaal 15 cm "Koolmeesjes met vergeetmenietjes"
€ 245,00
Mini Urn-schaal 8 cm "Koolmeesje met vergeetmenietjes" (dit formaat is zonder waxinelichtje)
€ 129,00
7/8. Urn-schaal 35 cm"Orchidee" met waxinelichtje (bestelnr. 7-1036)
Urn-schaal 35 cm "Orchidee" BASIC LINE VERSIE:
Urn-schaal 30 cm "Orchidee" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
Urn-schaal 25 cm "Orchidee"
Urn-schaal 15 cm "Orchidee"
Mini Urn-schaal 8 cm "Orchidee" (dit formaat is zonder waxinelichtje)

(foto website)
€ 901,58
PRIJS OP AANVRAAG
€ 811,42
€ 483,80
€ 245,00
€ 129,00
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9. Urn-schaal 35 cm BASIC LINE "Roos" met waxinelichtje (bestelnr. BL-7-1016) (foto)
10. Urn-schaal 35 cm BASIC LINE "Zonnebloem" met waxinelichtje (bestelnr. BL-7-1016)(foto)

€ 676,19
€ 676,19

11. Urn-schaal 35 cm"Koolmeesjes met kamperfoelie" (bestelnr. 7-1009)
€ 901,58
Urn-schaal 35 cm "Koolmeesje met kamperfoelie" BASIC LINE VERSIE:
PRIJS OP AANVRAAG
Urn-schaal 30 cm "Koolmeesjes met kamperfoelie" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
€ 811,42
Urn-schaal 25 cm "Koolmeesjes met kamperfoelie"
€ 483,80
Urn-schaal 15 cm "Koolmeesje met kamperfoelie" (foto is de versie zonder waxinelichtje)
€ 245,00
Mini Urn-schaal 8 cm "Koolmeesje met kamperfoelie" (dit formaat is zonder waxinelichtje)
€ 129,00
12. Urn-schaal 35 cm"Klaprozen" met waxinelichtje (bestelnr. 7-1007)
Urn-schaal 35 cm "Klaprozen" BASIC LINE VERSIE:
Urn-schaal 30 cm "Klaprozen" Nieuw formaat, vanaf februari 2018 leverbaar
Urn-schaal 25 cm "Klaprozen"
Urn-schaal 15 cm "Klaprozen"
Mini Urn-schaal 8 cm "Klaprozen" (dit formaat is zonder waxinelichtje)

€ 901,58
PRIJS OP AANVRAAG
€ 811,42
€ 483,80
€ 245,00
€ 129,00

Belangrijk om te weten:
A.
B.
C.
D.

Al onze decoraties zijn ook uitvoerbaar op diverse andere modellen (zie homepage website)
Vrijwel iedere decoratie kan ook geschilderd worden in de prijsvriendelijke "Basic Line" uitvoering
Ieder model is ook leverbaar in een vorstbestendige versie voor buiten (tegen meerprijs)
U kunt ook een eigen ontwerp decoratie of eigen model urn door ons laten maken

www.phoenixurnen.nl

www.maatwerkurn.nl

Op al onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen ® van toepassing,
zoals gedeponeerd op 26 november 2008 bij de Kamer van Koophandel Meppel, Drenthe (04073185). Op eerste verzoek worden deze
kosteloos toegezonden. Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen ® KvK reg. nr. 04073185, Kamer van Koophandel, Meppel, Drenthe.
BTW-identificatienummer: NL1824.38.156B01. Voor alle vermelde prijzen geldt dat evt. schrijf- en/of drukfouten nadrukkelijk zijn voorbehouden. Phoenix Urnen ® (NL 2007) is een beschermde geregistreerde handelsmerknaam van
Lotus Ceramic Arts. © Copyright Lotus Ceramic Arts / Phoenix Urnen ® / Phoenix Urns ®/ michaelvandesande.com

