Online bloemenabonnement

Wel gemak,
geen topboeket
Een abonnement op een tijdschrift, een boodschappenbox, een vitaminebox
of een kledingbox: vandaag de dag komen er steeds meer onlinediensten die
thuisbezorgen wat de consument wil. Iedere week de deur uit voor een vers
boeket bloemen? Ook dat hoeft niet meer. Maar van welke kwaliteit zijn deze
boeketten en welke bloemen zitten erin? Greenity nam de proef op de som en
bestelde vier boeketten bij verschillende online leveranciers.
Tekst: Lilian Braakman, Arie Dwarswaard en Monique Ooms | Fotografie: René Faas

D

e boeketten voor deze test zĳn besteld bĳ Weekly
Flower, Bloemen van de teler, Bloomon en Freddie’s Flowers. Waarom? Deze vier bedrĳven bieden
namelĳk allemaal online een bloemenabonnement
aan. Daarnaast leveren ze alle vier bloemen vers van de teler.
Dit waren onze selectiecriteria. Tĳdens het bestellen is als
dat kon gekozen voor een veldboeket van gemiddeld formaat
om de boeketten enigszins met elkaar te kunnen vergelĳken.
Bĳ alle vier is een abonnement afgesloten. Hierdoor kunnen
alle online leveranciers beoordeeld worden op drie onderdelen: het bestelproces, het boeket zelf en het opzeggen.
Alle websites maken de consument meteen lekker met foto’s
van boeketten. Woorden die direct opvallen zĳn: ‘abonnement’,
‘hoe werkt het’ en ‘vers van de teler’. De eerste bestelling
wordt gedaan bĳ Weekly Flower. Het bestelproces is duidelĳk
en makkelĳk: volg gewoon de stappen. Er komt wel snel een
probleem boven tafel: het boeket kan niet op alle weekdagen
worden bezorgd. Daar komen we achter bĳ het invullen van de
postcode. Na een snelle check bĳ de andere aanbieders volgt de
conclusie: niet alle boeketten die we willen bestellen, kunnen
op dezelfde dag bezorgd worden. (Zie tabel voor bezorgdata.

Dit kan afhankelĳk zĳn van de postcode.) We kiezen voor het
moment waarop de meeste leveranciers kunnen bezorgen:
donderdag 3 maart. Het boeket van Freddie’s Flowers komt een
dag eerder; deze leverancier kan alleen op woensdag 2 maart
bezorgen. Meteen na het bestellen van het bloemenabonnement bĳ Weekly Flower komen er twee mails binnen om een
account aan te maken en een bevestiging van de betaling. In
het account is veel terug te vinden, maar het adres zorgt voor
twĳfels. Vanwege de zakelĳke bestelling is een factuuradres
ingevuld en een ander bezorgadres. In het account is niet goed
te zien of het nu klopt. Daarom is opnieuw het bezorgadres
ingevuld zodat het boeket hopelĳk goed aankomt.

OVER DE TELERS
Bĳ Bloemen van de teler is het in het begin even zoeken. Door
een aanbieding krĳg je een gratis vaas, maar dan moet je
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klikken komen we op een andere pagina waar het volledig
flexibele abonnement – zonder vaas – te vinden is. Een beetje omslachtig, terwĳl de rest van de informatie op de website
erg duidelĳk is. Bĳ het afsluiten van het abonnement staat
automatisch dat er iedere twee weken een boeket bezorgd
wordt. Deze frequentie is niet vooraf aan te passen. Dit kan
pas wanneer er een account is aangemaakt. Het account is
overzichtelĳk en er is veel mogelĳk, zoals iets bĳbestellen
(een vaas of een bosje narcissen) of een seizoensspecial laten
bezorgen in plaats van een regulier boeket. Ook nu komen
direct mails binnen om een account aan te maken, een bevestiging van de bestelling en een ‘welkom bĳ de club-mail’.
Leuk aan die laatste is dat er iets te lezen is over de telers die
de bloemen leveren.

De website van Bloomon is overzichtelĳk vormgegeven en
biedt veel inspiratie, mooie voorbeelden van de boeketten
die je kunt verwachten als je bĳ Bloomon bestelt. Door te
kiezen voor ‘Ook als abonnement’ kun je heel eenvoudig in
een paar stappen een abonnement afsluiten. Daarbĳ heb je
de keuze uit vier typen boeketten in verschillende groottes en
prĳsklassen, van 24,95 euro tot 35,95 euro. Je ziet direct wat
de korting is als je voor een abonnement kiest, waardoor je
als consument het gevoel hebt dat je op deze manier kosten
bespaart. Je kiest een boeket en maakt dan direct een account
aan. Het invoeren van gegevens en kiezen van het bezorgmoment gaat vlot. Voor je het weet is de bestelling geplaatst.
Op de homepage van Freddie’s Flowers staat in stappen uitgelegd hoe het bestelproces verloopt. Door te klikken op ‘stuur
me bloemen’, kun je de bestelling plaatsen. De bloemen
worden wekelĳks thuisbezorgd en je kunt pauzeren of stoppen wanneer je wilt, lees je voordat je een account aanmaakt.
Opvallend is wel dat Freddie alleen bezorgt op woensdag; dat
moet de klant dan maar net uitkomen. Op de site zie je verder
een aantal voorbeelden van recent geleverde boeketten. Freddie’s Flowers probeert vooral te verleiden met het argument
dat de ‘seizoensbloemen vers geplukt’ zĳn en aan de deur
worden gebracht ‘zoals de melkboer dat doet’.

AAN DE SLAG
Bĳ het uitpakken van de boeketten zien we veel variatie: in
de verpakking, in de informatie die erbĳ zit en in de vormgeving. Als eerste pakken we het boeket van Bloomon uit.
Dit wordt niet geleverd in een doos, maar in een stevige, papieren kartonkleurige ‘hoes’, inclusief twee zakjes voeding.
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#streamer#

Het boeket van Weekly Flower staat in een kleine kubus met
vochtig papier. Zo is er geen kans op uitdroging tijdens het
transport.
Zo in de hand rechtstreeks uit de verpakking oogt het boeket
van Bloemen van de teler klein. Maar kijkend naar welke bloemen erin zitten, is het best een aardig en gevarieerd boeket.

De verpakking is stĳlvol, in lĳn met de uitstraling van de
website. Bĳ het boeket zit een kaartje ‘welkom bĳ de club’,
en een boekje met instructies voor de verzorging. Deze vind
je ook aan de binnenkant van de papieren bloemenhoes.
Ook zit er een kaartje met inspiratiefoto’s bĳ het boeket, die
laten zien hoe je in huis de perfecte plek voor je boeket kunt
creëren. Je krĳgt direct zin om ermee aan de slag te gaan.
Eenmaal op de vaas, stelt het boeket niet teleur. De verhoudingen zĳn mooi, het boeket maakt echt een statement, en
het staat er fris bĳ. (Zie tabel voor de waardering in cĳfers.)
Het boeket van Freddie’s Flowers wordt geleverd in een doos.
Een kaartje heet ons welkom bĳ Freddie’s Flowers. Aan de
binnenkant van de deksel vinden we instructies om het boeket op de vaas te zetten, en twee zakjes voeding. In het boekje dat is bĳgeleverd vinden we informatie over de bloemen
in het boeket. Op het kaartje met voorbeelden van geschikte
boeketten staat niet het boeket dat is geleverd. Daar hebben
we in dit geval dus niet zo veel aan. Er is een extra tulp
bĳgeleverd, en een bosje narcissen. De flyer met de tekst
‘steek me in een jampot’ inspireert ons om eens iets anders
te doen met narcis dan ze simpelweg op de vaas te zetten.
De doos bevat verder drie vouchers die je kunt weggeven aan
vrienden, zodat zĳ met korting bloemen kunnen bestellen
bĳ Freddie’s Flowers. Op de vaas valt het boeket wat tegen.
Er zit weinig variatie in de kleur en de bloemen, waardoor
het niet ‘sprankelt’ en niet echt opvalt in de huiskamer. Op
de kwaliteit van de bloemen is niets aan te merken.

GEEN KANS OP UITDROGING

#kaderkop
#Kader plat

Weekly Flower levert het boeket verpakt in papier, in een
doos. Het boeket blĳkt te zĳn vastgezet in de doos en de
bloemstelen staan in een kleine kubus met vochtig papier,
zodat ze gedurende het transport vochtig blĳven. De doos
bevat verder twee zakjes voeding en een, vergeleken bĳ de
andere boeketleveranciers, wat zakelĳke instructie om het
boeket op de vaas te zetten. Na het uitpakken blĳkt dat
Weekly Flower een mooie, volle bos heeft geleverd met veel
verschillende bloemen. Het boeket van Weekly Flower verrast. Eenmaal op de vaas zie je eigenlĳk pas goed hoe mooi
vol en divers het boeket is. De bloemen ogen vers.
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Bij het boeket van Bloomon zit een kaartje met instructies en inspiratiefoto’s. Hierdoor krijgen we direct zin om ermee aan de slag te gaan.

De bestelling bij Bloemen van de teler komt in een opvallend
mooi bedrukte doos, het boeket is verpakt in papier. Om te
voorkomen dat de bloemstelen onderweg uitdrogen, zijn ze
verpakt in een plastic zakje met een vochtige spons. Bij het
boeket zit een kaartje met de tekst ‘Liefs!’, verzorgingstips
voor het boeket en twee zakjes voeding. De eerste indruk
is: wat een klein boeket. Eenmaal op de vaas ontstaat een
heel andere indruk. Het boeket blijkt een mooie variatie aan
bloemen te bevatten en ook een aantal bijzondere bloemen,
zoals papaver. Dit is ook het enige boeket waarin siergras is
verwerkt. We moeten onze eerste indruk dus herzien: dit is
een mooi, vers en gevarieerd boeket waar je graag nog wat
langer naar blijft kijken.

Er is een film gemaakt van het openen van de
paketten en het op de vaas zetten van alle boeketten. Bekijk deze film op onze website.

EEN WEEK LATER
Op woensdag 9 maart zijn de boeketten voor de tweede keer
gekeurd. Het boeket van Bloomon stond er na een week op
de vaas nog steeds goed bij. Tijdens de eerste beoordeling
kreeg dit boeket een 8. Nu krijgt het slechts een halve punt
minder omdat de Chasmanthe was uitgebloeid en de Anemone coronaria bijna was uitgebloeid. Voor wat er overbleef
oogde het boeket nog goed. Freddie’s Flowers zag er zelfs
beter uit en kreeg een 7. Uiteraard waren de tulpen bijna
uitgebloeid, maar de overige bloemen oogden nog vrij goed.
De boeketten van Bloemen van de teler en Weekly Flower
oogden niet meer fris. Zo was in het boeket van Weekly Flower de tulp geknakt, de Chasmanthe uitgebloeid, de ridderspoor uitgebloeid en de Veronica verdroogd. Bij Bloemen van
de teler was de papaver niet open gekomen en geknakt en
waren de Gerbera, Chasmante, duizendschoon en Strelitzia
uitgebloeid.
De leveranciers geven aan dat de bloemen ‘rechtstreeks van
de kweker’ komen of ‘vers geplukt’ zijn. Dit zijn mooie leuzen, die wat ons betreft goed ingezet worden als marketingtool. Wij vragen ons echter wel af of bloemen zoals waxflower, Allium, duizendschoon, papaver en Chasmanthe door
Nederlandse bedrijven worden geteeld. Online staat natuurlijk niet dat alle bloemen uit Nederland komen, maar wel
dat ze rechtstreeks bij de teler vandaan komen. In het geval
van Chasmanthe (aanwezig in drie boeketten) vermoeden
wij dat deze op het zuidelijk halfrond is gekweekt, omdat dit
knolgewas veel warmte nodig heeft en in de zomer bloeit.
Dit zou mogelijk verklaren waarom deze bloem in alle boeketten al na zes tot zeven dagen helemaal is uitgebloeid: ze
hadden er immers al een hele reis op zitten.

OPZEGGEN
Al voor het bestellen was bij drie van de vier diensten meteen duidelijk dat je ‘makkelijk’ kon stoppen. Zo staat op de
34

De eerste indruk van Freddie’s Flowers was matig. Er zat vooral weinig kleur in het
boeket. Maar na een paar dagen op de vaas kwam het boeket pas echt tot leven.
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Naam

Weekly Flower

Abonnementen Klassiek en veldboeket
Formaat abonnementen Petit, Original en Grande

Wekelijks, tweewekelijks,
Frequentie om de drie weken en
maandelijks
Eenmalig (cadeau)boeket? Ja
Prijs (van tot)

€ 15,99 - € 26,99
incl. bezorging

Vers van de kweker Ja
Waardebonnen, vazen,
Eventuele extra’s kaartje en een abonnement
cadeau doen
Gekozen boeket Veldboeket Original (M)
Prijs gekozen boeket

€ 19,99

Bezorging Woensdag t/m vrijdag
Bezorgdag en -tijd 3 maart om 10.25 uur
Allium, chrysant, waxflower,
Veronica, ridderspoor,
anjer, leeuwenbek,
Gerbera, Protea, Anemone
Assortiment bloemen
coronaria, Alstroemeria,
tulp, ranonkel, Molucella,
Chasmanthe en
Ornithogalum saundersiae

Bloemen van de teler

Bloomon

Freddie’s Flowers

Klassiek en veldboeket

Van klein tot floral design

Bloemenbox

Lief, Echt lief en Heel lief

Veldboeket Pixie, Original,
Deluxe, Atelier

Elke week anders

Wekelijks, tweewekelijks,
om de drie weken,
maandelijks en om de
vijf weken. Bezorgingen
overslaan kan ook

Tweewekelijks en
maandelijks

Wekelijks, tweewekelijks
en bezorgingen overslaan
kan ook

Ja

Ja

Nee

€ 14,99 - € 23,99
incl. bezorging

€ 24,95 - € 35,95
incl. bezorging

€ 24
incl. bezorging

Ja

Ja

Ja

Waardebonnen, vazen,
kaartje en een abonnement
cadeau doen

Waardebonnen, vazen,
droogbloemen, diverse
eenmalige (cadeau)
boeketten die ze elke dag
bezorgen

Nee

Veldboeket heel lief (M)

Veldboeket Original (M)

Bloemenbox

€ 17,99

€ 29,95

€ 24

Woensdag t/m zaterdag

Donderdag en vrijdag

Woensdag

3 maart om 8.24 uur

3 maart om 22.05

2 maart om 9.30 uur*

Gerbera, Matricaria,
Anemone coronaria, anjer,
waxflower, wilgenkatjes,
Allium, Chasmanthe,
duizendschoon, Strelitzia,
tulp, papaver, siergras en
snijgroen

Lelie LA-hybride, chrysant,
Gerbera, Clematis,
Ornithogalum dubium,
Leeuwenbek, Anemone
coronaria,
Alstroemeria, Liatris, anjer,
iris, Chasmanthe floribunda,
Craspedia, violier, Prunus en
diverse soorten snijgroen

Leeuwenbek, tulp, lelie
LA-hybride, iris, Eryngium,
Hypericum rode bes en
Eucalyptus

Beoordeling dag van
uitpakken (2 maart)

7,5

8

8

Beoordeling dag 6/7
(9 maart)

6

6

7,5

6,5

7
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* Wegens een foutje in het adres is deze bij een winkel bezorgd en is dit boeket woensdag om half 5 ’s middags opgehaald.
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site van Weekly Flower ‘stop ieder moment’, bij Bloemen
van de teler staat ‘je zit nergens aan vast’ en bij Freddie’s
Flowers is ‘stoppen wanneer je wil’ mogelijk en zit men nergens aan vast. Op de website van Bloomon is wat meer zoekwerk nodig. Op de pagina waar een abonnement afgesloten
kan worden, is te lezen dat de abonnee zelf bepaalt hoe vaak
de bloemen bezorgd mogen worden. En bij de veelgestelde
vragen staat dat het flexibele abonnement gepauzeerd kan
worden. Maar hoe makkelijk is het echt?
Bij Weekly Flower gaat het vrij eenvoudig. Na het inloggen
is via de optie ‘wijzig abonnement’ het abonnement stop te
zetten door logischerwijs te kiezen voor ‘stop’. Wat moet
je invullen? Het e-mailadres, het abonnementsnummer, de
stopdatum, het waarom en feedback. Het enige lastige is
dat je het abonneenummer moet weten. Daarvoor moeten
we eerst de meest gestelde vragen raadplegen om deze te
vinden. Na alles te hebben ingevuld en geklikt te hebben
op ‘stop mijn abonnement’, zien we dat we succesvol zijn
gestopt.

TOCH BLIJVEN?
Na inloggen en klikken op ‘mijn abonnement’ moet je even
naar beneden scrollen bij Bloemen van de teler voordat de
optie ‘abonnement stopzetten’ verschijnt. Wanneer je hierop
klikt, verschijnt een pop-upmelding met een ‘blijf nog even
aanbieding’. Toch kiezen we voor annuleren. Dan moeten
we de hoofdreden van vertrek invullen en aangeven met
een cijfer hoe waarschijnlijk we de service aanraden bij een
vriend of collega. Dan kunnen we definitief annuleren en
volgt direct de bevestiging: ‘We hebben je annulering verwerkt. Bedankt voor de tijd dat je bij ons was, en wie weet
zien we elkaar nog eens terug.’
Voor het afmelden van het abonnement bij Freddie’s Flowers
loggen we in op de site en gaan we naar ‘account beheren’.

Meepraten?
Bent u een teler en levert u producten aan een van deze vier abonnementsdiensten? We komen graag met u in gesprek over uw ervaringen en hoe de samenwerking verloopt. Als u wilt meepraten,
kunt u een e-mail sturen naar info@greenity.nl o.v.v. boekettentest en dan nemen wij contact met u op.

Hier kun je je gegevens bijwerken, je kaartgegevens aanpassen, het bezorgadres wijzigen en de betaalgeschiedenis terugzien. Helemaal onder aan de pagina wordt de mogelijkheid
geboden om je account te annuleren. Dat kan door te bellen
of door te mailen. We sturen een mail en vragen om een bevestiging. Die komt niet direct. Onder aan de bevestigingsmail
die binnenkwam na het afsluiten van het abonnement staat
een knop ‘uitschrijven’. Voor de zekerheid gebruiken we die
ook. Uiteindelijk komt er een mail waarin de opzegging wordt
bevestigd. Freddie’s Flowers wijst in deze bevestiging op de
mogelijkheid om flexibel met het abonnement om te gaan en
het aanbod om, als je toch verdergaat met je abonnement, de
eerste twee leveringen voor de halve prijs te ontvangen.
Het opzeggen bij Bloomon was wat lastiger. Zo is na inloggen
niet direct duidelijk hoe je kunt opzeggen. Logischerwijs
zoek je naar de opzegmogelijkheid bij je account, maar
daar vinden we het niet direct. Via de veel gestelde vragen,
zoekend op het onderwerp ‘opzeggen’ proberen we verder
te komen. Dat helpt ons niet meteen verder. Door alle opties
aan te klikken komen we uiteindelijk op de pagina waar je
het abonnement kunt opzeggen. En dan is het snel geregeld.
Bloomon laat ons direct weten het ‘jammer’ te vinden dat
we vertrekken. Er volgt een bevestigingsmail met de tekst
‘we missen je nu al’ en de uitnodiging om, zodra we dat
willen, weer een abonnement af te sluiten.

HET EINDOORDEEL

Tijdens de test stonden alle vier de boeketten op dezelfde plek om de resultaten zo
vergelijkbaar mogelijk te houden.
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Het boeket van Bloomon staat er vanaf de start tot de tweede
keuring het beste bij. Ja, er zitten voor de hand liggende
bloemkeuzes in, maar het is een fris en mooi boeket. Het is
niet het goedkoopste boeket, maar naar onze mening krijg
je wel waar voor je geld. Ook is dit een echt veldboeket. Bij
Bloemen van de teler en Weekly Flower krijgen wij niet het
gevoel van een echt veldboeket. Weliswaar geeft een veldboeket ruimte voor een minder strenge keuze in de bloemen,
maar ook hier is het wel belangrijk om voor een beperkt
aantal kleuren te kiezen die bij elkaar passen. Daarnaast zijn
de hoogte en de vorm van de bloemen belangrijk. Daar is
volgens ons te weinig rekening mee gehouden. Het boeket
van Freddie’s Flowers zien wij meer als een seizoensboeket.
Daar zitten echt bloemen van nu (iris en tulp) in. Omdat de
prijzen voor de boeketten uit elkaar liggen, was te verwachten dat de kwaliteit niet vergelijkbaar zou zijn. Zo begint het
goedkoopste boeket van Bloemen van de teler goed en hebben we hoge verwachtingen, maar maakt het die niet waar.
Na zes/zeven dagen vaasleven is het voor drie van de vier
boeketten over en uit en is het Bloomon-boeket het enige dat
nog even mag blijven staan.
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