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WITLOOF  
with love

Onze gouden tips 
voor een goede oogst!

10% korting
met onze code 

“forceerbak10”

Onze topper!

•	Gebruik  zaai- en stekgrond  om	 jouw	
witloofwortelen	 in	 te	 tafelen.	 Witloof	 vraagt	
een	arme	en	iets	zuurdere	grond	dus	je	kan	er	
ook	 wat  turf  onder	 mengen.	 Kies	 zeker	 nooit	
voor	potgrond	want	deze	bevat	meststof,	en	dat	
willen	we	net	niet!

•	Heb	 je	 geen	 ruimte	 in	 de	 moestuin	 of	 serre?	
Kweek	het	witloof	dan	gewoon binnenshuis  in	
een forceerbak of emmer!	Zorg	ervoor	dat	het	
witloof afgeschermd is van licht (anders	krijg	je	
groenlof)	en	kweek	in	een	ruimte	tussen 12° en 
18°C. 

•	 Verdeel	de	witloofwortelen	over verschillende 
locaties met	een	andere	temperatuur	(bv.	in	de	
serre,	 moestuin,	 kelder...).	 Zo	 zullen	 niet	 alle	
witloofkropjes	 tegelijkertijd	 oogstklaar	 zijn	
maar	 kan	 je  de hele winter door vers witloof 
oogsten.

Witloof	forceerbak	met	deksel
€ 3399

Ruimte	voor	40	tot	60	witloofpennen!

Witloofwortelen	vanaf	€ 1395

7-9kg

Viano	zaai-	en	stekgrond	40	L
DCM	turf 30	L
€ 795
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Welke bodembedekker kies jij?
Boomschors is de meest populaire soort onder 
de	bodembedekkers.	De	twee	varianten	die	we	
het	vaakst	voorbij	zien	komen	in	de	siertuin	zijn	
grove dennenschors	(Pinus	sylvestris)	en	Franse 
pijnboomschors	 (Pinus	 maritima).	 Hoewel	 ze	
goed	op	elkaar	lijken,	is	er	toch	een	belangrijk	
verschil:	Pinus maritima	 gaat	 namelijk	5 tot 7 
jaar	mee	terwijl	de	sylvestris	gemiddeld	3 tot 4 
jaar	in	onze	tuin	ligt.	

Naast	 de	 schorskeuze	 dien	 je	 ook	 nog	 de	
geschikte maat	 te	 kiezen.	 De	 meeste	 klanten	
kiezen	voor	20-40	mm.	Deze	schors	is	wat	grover	
van	 structuur	 en	 daardoor	 ook	 decoratiever.	
Schors	 met	 maat	 10-20	 mm	 zal	 de	 bodem	 en	
planten	echter	nog	beter beschermen!	Deze	 is	
dan ook vaak iets prijziger.	Gemiddeld	dien	 je	
een	schorslaag	van	7	cm	dik	te	voorzien.

Naast	boomschors	bestaat	er	ook	kokosschors.	
Dit	is	een	100%	natuurlijk	product	dat	gemaakt	
is van de bast van kokosnoten.	 Deze	 schors	 is	
door	 haar	 hoog decoratief gehalte ook zeer 
geschikt	 om	 bloempotten-	 en	 bakken	 mee	
te	 vullen.	 Kokosschors	 verteert langzaam en 
behoudt haar kleur	goed.

De derde optie is mulch.	 Deze	 houtsnippers 
zijn	 budgetvriendelijker dan bovenstaande 
alternatieven	 maar	 vergaan ook sneller.	 Je	
dient de border dan ook jaarlijks	aan	te	vullen.	
Op	korte	termijn	is	mulch	de	goedkoopste	optie	
maar	met	boomschors	maak	 je	 een	duurzame	
keuze.

Een bodembedekker is meer dan een mooi sierlaagje	in	jouw	plantenborder	of	bloembak.	Het	
voorkomt onkruidgroei	doordat	het	de	onkruidzaden	in	de	bodem	afschermt	van	het	zonlicht.		
Hierdoor	kunnen	de	zaden	niet	kiemen,	en	hoef	jij	minder te wieden!	
Bovendien	doet	een	bodembedekker	ook	dienst	als	beschermlaag.	Zo	schermt	het	jouw	planten	
in	de	winter	af	voor	de	strenge vorst.	Een	bodembedekker	houdt	echter	ook	vocht	vast	waardoor	
jouw	border	de	droge zomermaanden	beter	doorkomt.

Bodembedekkers:  
decoratief en onkruidwerend!

DCM	dennenschors
‘Pinus	sylvestris’	 
20-40	mm	70	L 
€ 1495

DCM	Mulch	 
10-20	mm	70	L
€ 1450

Viano	sierschors
‘Pinus	maritima’
20-40	mm	65	L	
€ 1599

DCM	Cocover	 
kokosschors	70	L
€ 2150
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Een winterklare vijver in 4 stappen!

1  Tijd voor de grote schoonmaak!
In	 de	 herfst	 kan	 er	 heel	 wat	 organisch 
afval, zoals afgevallen bladeren en dode 
plantenresten,	 in	 de	 vijver	 ronddrijven.	 Dit	
afval kan de bodem vervuilen en algengroei 
bevorderen.	Tijd	dus	om	de	vijver	onder	handen	
te	nemen	met	een	schepnet of een fijnmazig net 
over	de	vijver	te	spannen.

2  Reigers op de loer
Een	 net	 is	 niet	 alleen	 handig	 om	 takken 
en bladeren op te vangen	 maar	 houdt	 ook	
hongerige reigers	op	afstand.	Vissen	gaan	vanaf	
6°C	 in	winterrust	waardoor	 ze	 een	makkelijke 
prooi	 zijn.	 Door	 jouw	 vijver	 af	 te	 schermen	
vissen	de	reigers	achter	het	net	(of	net	niet	 )!

3  Aangepast wintervoer
Doordat	 de	 vissen	 in	 wintermodus	 gaan,	
verbruiken ze veel minder energie	 en	 moet	
je	 ze	 minder voederen.	 Daarnaast	 is	 het	 ook	
aangeraden	om	over	te	schakelen	op aangepast 
wintervoer.

4  Hou de vijver ijsvrij
Tijdens	de	wintermaanden	is	het	belangrijk	om	
de vijver niet te laten dichtvriezen.	 Wanneer	
er	zich	toch	een	ijslaag	op	de	vijver	vormt,	kan	
het	 overtollig	 CO2 niet ontsnappen en gaat 
de	 zuurtegraad	 de	 hoogte	 in.	 Is	 het	 toch	 ijzig	
koud	 en	 is	 de	 vijver	 deels	 dichtgevroren,	 of	
valt	er	 sneeuw?	Verwijder de sneeuw	dan	met	
een	 bezem	 want	 ook	 vissen	 en	 waterplanten	
hebben	 tijdens	 de	 wintermaanden	 voldoende	
licht	nodig.

SaniKoi	WinterWheat	Food	3L
€ 1895- 20 % = € 1516

Haute	cuisine	voor	de	
Japanse	koi	en	andere	

karperachtigen.	Stimuleert	de	
natuurlijke	ziekteweerstand	
van	de	vissen!	Ideaal	voor	

watertemperaturen	van	8	tot	
12°C.

Dit	fijnmazig	net	is	eenvoudig	te	installeren	en	
zo	goed	als	onzichtbaar.	Zo	geniet	je	ook	tijdens	
de	winter	van	een	mooi	zicht	op	de	vijver!

Cover Net
6	x	5	m
€ 4889 - 15% 
= € 4156

Silenta Outdoor 
Pro	1200

€ 9250

Geluidsarme	
luchtpomp	met	

grote	luchtsteen.

Promo!

Promo!



Welkom in de winterse dierentuin! 
Vogel
Tijdens	 een	 koude	winter	 kunnen	 onze	
gevleugelde vrienden tot 10% van hun 
gewicht	 verliezen!	 Schotel	 ze	 dan	 ook	
een	 stevig	menu	 voor,	 met	 calorierijke	
mezenbollen,	om	aan	te	sterken.
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Esschert	Design	
Hangende voedertafel  
met	modern	design

Doos	met	120	
mezenbollen	in	netje	
€ 1695

Superpromo!

Vul de feeder met  

heerlijk knapperige  

nootjes

Steek	de	mezenbollen	in
een feeder zodat de vogels niet 

met	hun	pootjes	verstrikt
raken	in	de	netjes.

Tip van Marcel:

Esschert	Design	 
Eikel	voederhanger

Esschert	Design	
Eikel nestkast

Klaar voor  
nieuwe 
bewoners!
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Eekhoorn
In	 de	 herfst	 verzamelen	 deze	 pluizige	 tuin-
bewoners	 nootjes en zaden	 om	 in	 afgelegen 
hoekjes	 in	 de	 tuin	 te	 verstoppen.	 Naast	 het	
opsmikkelen	 van	 knapperige	 nootjes,	 plukken	
ze	 ook	 wel	 eens	 een	 paddenstoel	 of	 lekkere	
besjes.	Tijdens	het	najaar	kan	je	ze	bijvoederen	
met	speciaal eekhoornvoer.	Doe	het	voer	altijd	
in een voederhuisje	 zodat	 enkel	 de	 eekhoorn	
het	dakje	kan	openen.	Zo	gaan	de	vogels	niet	
aan	de	haal	met	het	‘snoepgoed’!

Egel
Deze	 stekelige	 slaapkop	 leeft	 voornamelijk	
van insecten, slakken & wormen	 maar	 is	 niet	
kieskeurig.	 Voeder	 de	 egel	 vooral	 aan	 het	
begin	 van	 de	 herfst	 goed	 bij	 zodat	 deze	 met	
een	grote	energievoorraad	zijn	winterrust kan 
starten.	Het	beste	wat	je	de	egel	kan	geven,	is	
aangepast egelvoer.	 Dit	 voer	 is	 samengesteld	
uit natuurlijke ingrediënten	waardoor	de	egel	
alle	nodige	voedingsstoffen	binnenkrijgt.

Opgelet:	 Geef	 de	 egel	 nooit	 melk	 want	 hier	
kunnen	 ze	 heel	 ziek	 van	 worden!	 Ook	 brood	
is	geen	goed	idee	omdat	dit	meestal	veel	zout	
bevat.	 Egels	 zijn	 verlekkerd	 op	 kattenkorrels	
dus	 hiervan	 kan	 je	 gerust	 een	 schaaltje	
plaatsen.

Geef de egel
een veilig plekje
in jouw tuin!

Esschert	Design	
Eikel nestkast

Hang	het	 eekhoornhuisje	 zo	 hoog	mogelijk	 in	 de	
boom	maar	nooit	op	het	zuidwesten	gericht!	Anders	
kan	het	makkelijk	binnenregenen	en	waaien,	en	zal	
de	eekhoorn	het	huisje	niet	bezoeken.

Esschert	Design	
Eekhoornvoer	
750	gr

Esschert	Design	
Eekhoorn	voederhuis	

vanaf € 1095

combineer met

Tip:

Esschert	Design	
Eekhoornhuis

Esschert	Design	Egelhuis

Esschert	Design	
Egelvoer  

4	seizoenen	 
750	gr
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Vochtige locaties

Kelder, berging, tuinhuis Riool, vijver 

Pasta Bloc

Last van muizen en ratten?
Onze bestrijdingswijzer

BSI beveiligde voederdoos

Combineer met

Edialux	Storm	Ultra	
Secure	300	gr	(12	x	25	gr)

BE2018-0034

BSI	Flash	pasta	40	gr	 
(4	x	10	gr)

BE2019-0055-01-01

BSI	Generation	Block	
300	gr
BE2011-0013

BSI	Generation	Block	 
100	gr	(5	x	20	gr)

NL-0000809-0000

BSI	Generation	Pat	50	gr	 
(5	x	10	gr)	tegen	muizen
NL-0001066-0000

Edialux	Sorkil	pasta	AM	
150	gr
BE2012-0029

KB	Home	Defense	bloc	 
300	gr	(15	x	20	gr)
BE2017-0026

BSI	Generation	Pat	 
3	x	150	gr  

BE2011-0011

Voordeelverpakking
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Graan

Droge ruimtes

Bescherm	het	leefmilieu	en	de	volksgezondheid.	Gebruik	rodenticiden	veilig.	Lees	vóór	gebruik	eerst	het	etiket	en	de	productinformatie.	 
Producten	met	een	BE-erkenningsnummer	mogen	enkel	op	Belgisch	grondgebied	gebruikt	worden.	Producten	met	een	 

NL-erkenningsnummer	mogen	enkel	op	Nederlands	grondgebied	gebruikt	worden.	Bekijk	de	samenstellingen	van	deze	producten	online.

Edialux	Brodilux	Grain	
150	gr	(6	x	25	gr)
BE2018-0005

KB	Home	Defense	
granen	150	gr	(6	x	25	gr)
BE2012-0049

Luxan	Rexit	Speciaal	
graan	tegen	muizen	
50	gr	(2	x	25	gr)
NL-0001116-0000

Gratis handgel
250 ml bij aankoop
van BSI muizen- of 
rattenproducten

Actie

Bekijk onze ultieme 
bestrijdingswijzer hier online

hermie.com/bestrijding

BE-REG-00495
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1  Kies de juiste locatie

Observeer de route van de knaagdieren, en 
zoek de ingang van het nest.	 Leg	het	 gif	 daar	
neer	 zodat	 ze	 het	 lokaas	meermaals	 per	 dag	
tegenkomen.	Muizen	&	ratten	verplaatsen	zich	
steeds langs de muren	dus	plaats	het	gif	tegen	
de	muur	en	niet	in	het	midden	van	de	kamer.

2  Daar zit een geurtje aan

Raak het gif niet aan	met	 jouw	blote	handen!	
Jouw	lichaamsgeur	kan	de	geur	van	het	lokaas	
beïnvloeden	waardoor	het	ongedierte	argwaan 
krijgt	en	niet	van	het	gif	zal	eten.	Gebruik	dus	
steeds	een	handschoentje.

3  Laat de zakjes gif gesloten

Laat	het	gif	in	het	voorverpakte	zakje	zitten.	Je	
hoeft	de	graantjes	niet	 in	het	rond	te	strooien	
of	de	pasta	eruit	te	duwen.	De	muizen	en	ratten	
zullen	doorheen	de	kant-en-klare	zakjes	eten.

Onze 
5 tips voor 
een veilige 

en effectieve 
bestrijding 4  Bijvullen maar

Controleer	regelmatig	of	er	van	het	gif	gegeten	
wordt,	en	vul	de	beveiligde	voederdozen	vaak	
bij.	Heb	geduld	want	een	grote	plaag	zal	je	niet	
in	1-2-3	verdelgen!

5  Verandering van spijs doet eten

Varieer	met	verschillende	soorten	gif	zodat	het	
ongedierte	niet	resistent	wordt.	

BSI De beste  
muizenval
2	st.
€ 550
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1  De klassieke val

Deze	vallen	worden	al	een	eeuwigheid	gebruikt	
maar	blijven	nog	steeds	heel	doeltreffend.	Ook	
op	vlak	van	prijs-kwaliteit	 scoort	de	klassieke	
muizen-	of	rattenval	zeer	goed.

2  De elektronische val 

De	 elektronische	 val	 is	 een	 meer	
diervriendelijk	 alternatief	 voor	 de	
klassieke	 houten	 val.	 Hoewel	 je	
het	dier	in	dit	geval	ook	elimineert,	gebeurt	dit	
op	een	meer	‘humane’	manier.	Het	ongedierte	
is	 op	 slag	 dood	 na	 het	 toedienen	 van	 de	
elektrische shock.	 De	 muis	 of	 rat	 hoeft	 dus	
niet	nodeloos	te	lijden.	Opgelet:	Heb	je	andere	
huisdieren	of	 (kleine)	kinderen	 in	huis?	Dan	 is	
het	zeer	belangrijk	om	deze	elektronische	val	
af	te	schermen	zodat	zij	er	niet	bij	kunnen.

3  De vangkooi

Wil	 jij	 de	 ratten	 en	 muizen	 wel	
vangen	 maar	 niet	 doden?	 Dan	 is	
een vangkooi de ideale oplossing 
voor	 jou!	 Vul	 de	 kooi	 met	 heel	
wat	 lekkers,	 zoals	 natte hondenbrokken, 
schimmelkaas of chocolade,	 en	 verhoog	 jouw	
kansen	op	een	mooie	vangst.	Zorg	er	altijd	voor	
dat	je	het	ongedierte	na	het	vangen	ver	genoeg	
opnieuw	vrijlaat	(bv.	in	het	bos).	Anders	zullen	
ze	snel	opnieuw	in	huis	rondtrippelen.

Gebruik je liever geen gif?

4  Ultrasone verjagers 

Deze	 toestellen	 produceren	 hoge	
ultrasone geluiden	 die	muizen	en	
ratten	 afschrikken	 en	 verjagen.	
Het grote voordeel van deze toestellen is dat 
ze makkelijk en schoon	zijn.	Je	hoeft	het	toestel	
enkel	 aan	 te	 zetten	 en	 hoeft	 verder	 niets	 te	
doen.	Dit	in	tegenstelling	tot	een	klassieke	val	
of	 gif	 waarbij	 je	 het	 lokaas	 regelmatig	 moet	
aanvullen	 en	 dode	 muizen	 moet	 weghalen.	
Deze	 toestellen	 vormen	 geen gevaar voor 
kinderen	 en	 je	 kan	 er	 zelfs	 insecten	 mee	
weghouden.	Klinkt	perfect	toch?

Persoonlijk	 hebben	 wij	 echter	 gemerkt	 dat	
er	 na	 verloop	 van	 tijd	 gewenning	 optreedt.	
Wanneer	de	muizen	en	ratten	zich	binnenshuis	
verplaatsen,	zal	 je	ook	het	toestel	van	locatie	
moeten	veranderen.	Vaak	keren	de	muizen	en	
ratten	terug	naar	de	woning	dus	je	zal	dit	in	de	
gaten	moeten	houden,	en	het	toestel	opnieuw	
activeren	bij	het	eerste	teken	van	leven.

Edialux	Electronic	rat	&	mouse	killer

BSI De beste  
muizenval
2	st.
€ 550

Deze val werkt op batterijen of 

een apart aan te kopen adapter

BSI Multistop pro 
Krachtige	 

elektrische	
ongedierteverjager	

met	een	bereik	 
van	400	m²
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Oh 
dennenboom, 

wat ben je 
wonderschoon!

In 3 stappen  
de perfecte  
kerstboom

 
·         Dennengeur

Charmevol
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Meer lezen over 
de afkomst van 

onze bomen? 

Je vindt er ook  
5 handige tips om 
nog langer van jouw 
kerstboom te genieten!hermie.com/nordmann

Echte kerstboom
Kies	je	voor	the	real	deal?	Dan	raden	wij	je	de	
Nordmann kerstboom	aan!	Dit	is	de	Rolls	Royce	
onder	de	sparren,	maar	waarom?	

1
  Kies jouw kerstboom

 Prachtige diepgroene kleur
 Stevige takken die veel versiering 
kunnen dragen

 Glanzende naalden die niet prikken 
en nauwelijks uitvallen

 Zeer geschikt voor mensen met 
allergieën 

In	onze	kerstshop	vind	 je	gezaagde	Nordmann	
bomen	in	verschillende	formaten	en	prijsklassen	
(vanaf	€	21,49).	Bestel	jouw	prachtige	kerstboom	
in	enkele	klikken	vanuit	jouw	luie	zetel,	en	deze	
staat	voor	je	het	weet	te	blinken	aan	jouw	deur!	
Gedaan	 met	 de	 hysterische	 kerstdrukte	 en	
sleuren	 met	 een	 zware	 boom	 om	 vervolgens	
jouw	auto	naaldvrij	te	moeten	maken.	

Stevige groene kerstboomvoet  
met schroefklem.	
Geschikt	voor	kerstbomen	tot	210	cm	
hoog!		Inclusief	waterreservoir	van	1,6	L.

250	cm250	cm

50-80 80-100 100-125 125-150	cm 150-175	cm 175-200	cm 200-250	cm

175	cm175	cm

225	cm225	cm

150	cm150	cm

100	cm100	cm

200	cm200	cm

125	cm125	cm

75	cm75	cm

€ 1650€ 1450
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 De duurzame keuze: goedkoper 
op de lange termijn!

 Eenvoudig te monteren en op te 
bergen

 Verkrijgbaar in flashy kleuren, 
met fluffy kunstsneeuw of 
ingebouwde ledlampjes

 Gedaan met het opzuigen van 
naalden

Oslo kunstkerstboom met 
sneeuw 150 cm:	 
Deze	prachtige	kunstkerstboom	
is bedolven onder een donzig 
laagje	sneeuw.

Montreal kunstkerstboom met metalen voet 180 cm:	 
Creëer	jouw	eigen	Winter	Wonderland!
Of	kies	voor	een	flashy	exemplaar:	de	trend	van	2021!

Bayberry kunstkerstboom 213 cm  
met 550 ledlampjes:	 
Bij	deze	prachtige	kunstkerstboom	
hoef	je	enkel	zelf	nog	de	slingers	en	
ornamenten	op	te	hangen!

Boston kunstkerstboom
met metalen voet 210 cm:

Een klassieke en  
wondermooie	volle	kerstboom,

net	zoals	in	de	films!

Blackhill kunstkerstboom 
met metalen voet 150 cm:
Het	instapmodel	voor	de	
kunstkerstboom!

Bekijk al onze 
kunstkerstbomen hier:

hermie.com/kunstkerstboom

Een kunstkerstboom voor elk budget! 
Vanaf € 5995

Onze  
favoriet!
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Onze  
favoriet!
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2
  Welke lampjes in de boom? 

Kies jij voor warm witte,  
koud witte of veelkleurige lampjes?

Mag het iets meer zijn?
Kies	dan	voor	de	luxueuze	lampjes	van	Twinkly!	Vanaf	€ 6499

Clusterverlichting
vanaf € 1299

De	lampjes	zijn	geschikt	voor
binnen en buiten,
met	8	verschillende
lichteffecten	en	in	verschillende	
formaten	beschikbaar.

Twinklify your home!

Twinkly Gold Edition  
32 m met 400 ledlampjes:		
Met	dit	verlichtingssnoer	
kan	je	een	klassevolle	
combinatie	maken	van	
warm	witte,	koud	witte	en	
amberkleurige	lampjes.

Waarom enkel lampjes in  
de kerstboom als je jouw hele huis  
en tuin kan laten fonkelen?

Eenhoorn kerstverlichting  
met 40 ledlampjes:	 
Deze	lichtgevende	eenhoorn	
verandert van kleur en is een 
echte	eyecatcher	in	de	tuin.	Een	
beetje	kitsch	is	altijd	goed,	toch?!

Kerstkrans met versiering 
en 50 ledlampjes Ø 61 cm:	
Deze adventskrans is reeds 
gedecoreerd	met	lampjes,	
dennenappels en rode 
bessen.	Ophangen	maar	
en	klaar!

Twinkly icicle multi 5 m 
met 190 ledlampjes:	
Zorg	voor	een	magische	
kerstsfeer	rondom	
jouw	huis	met	deze	
ijspegelverlichting.	Ideaal	
voor	de	kerstliefhebber	die	
wel	van	wat	kleur	houdt!

Deze	kerstlampjes	zorgen	voor	een	spectaculair 
lichtspektakel	 in	 jouw	 kerstboom!	 Via	 de	
Twinkly app	kan	je	zelf	de	kleuren,	patronen	en	
sequentie	van	de	lampjes	instellen.

Zo	 creëer	 je	 jouw	 eigen lichtshow,	 afgestemd	
op	 jouw	 favoriete	 (kerst)muziek!	 Verbind	
de	 lampjes	 via	 Wifi of Bluetooth	 aan	 jouw	
smartphone	 en	 bedien	 de	 lampjes	 makkelijk	
vanop	afstand!

Fairybell	verlichte	
kerstbomen	 
vanaf € 9995

De	Fairybell	kerstbomen	
zorgen voor een 
betoverende kerstsfeer in 
jouw	tuin!	Laat	de	lampjes	
fonkelen	tijdens	de	koude	
en	donkere	winterdagen.
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Met stof

hermie.com/kerstdeco

Soldaat 
notenkraker	met	

klassieke  
rood-groene 

kleur.
H	52	cm

€ 2499

Koning	notenkraker	
H	94	cm
€ 9085

Met	zijn	echte	haren	
en	magnifieke	
kroon	heeft	deze	
notenkraker een 
luxueuze	uitstraling.

Ga jij voor nostalgisch rood,  
feestelijk goud of kleurrijk kitsch?  
Maak jouw keuze uit ons aanbod  
ornamenten en decoratie.

3
  Welk thema kies jij dit jaar? 

Notenkraker koning 
H	46	cm
€ 4599

Deze koning  
schittert	in	zijn	
fluwelen	gareel.	

Set	van	4	notenkraker	
kerstboomornamenten	€ 999

Laat het sprookje  

van de notenkraker  

tot leven komen! 

Have a 
nut-cracking holiday!
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Koud buiten? Maak het knus in huis!
Onze cadeautip! 

verkrijgbaar in diverse kleuren:  

oudroze, donkergrijs, olijfgroen en ivoor

Yankee Candle Large 
Jar Christmas Magic:	
De	geur	van	Kerstmis	
in	een	kaars.

Yankee Candle Large Jar 
A Calm and Quiet Place:	
Heerlijk	zoete	jasmijn	met	
een	vleugje	patchoeli.

WoodWick Ellipse Frasier Fir:	
Een	winterse	wandeling	
doorheen	het	dennenbos.

WoodWick Large 
Hourglass Cinnamon Chai:	
Een	heerlijk	kruidige	geur.

WoodWick Ellipse Linen:
De frisse geur van  
schone	was.

Fleece	plaid	Xmas	glitter	130x160	cm:	
vanaf € 1499

Enzo plaid  
130x180	cm:
vanaf € 999 

WoodWick	prijzen	vanaf	€ 3395 - 25% = € 2546

WoodWick Large 
Hourglass Fireside:	
Opwarmen	aan	een	
knetterend	haardvuur.

Promo!
Promo!

Yankee Candle	prijzen	vanaf € 3090 - 25% = € 2318
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Speelgoed voor groot en klein 
Volledig aanbod Smoby speelgoed! Cadeautip

WoodWick	prijzen	vanaf	€ 3395 - 25% = € 2546

WoodWick Large 
Hourglass Fireside:	
Opwarmen	aan	een	
knetterend	haardvuur.

Black & Decker werkbank  
met	95	accessoires

Smoby poetswagen 
met	elektronische	
stofzuiger

Smoby moderne 
winkelkassa

Beleef uren speelplezier 
en	waan	je	een	echte	
winkelmedewerker!	

Deze	winkelkassa	heeft	
een	echte	scanner	en	

microfoon,	bancontact	
terminal,	rekenmachine	

en	27	accessoires.

Cyber	robot
Programmeer	 
zelf	jouw	robot.	
€ 33 - 25% = € 24,75

Feisty	pets	€ 1599 - 30% = € 1119

 
Het ideale cadeau 

voor de (kleine)  

science geek!

Laat jouw vriendjes en familie schrikken 

met de Feisty pets! Knijp in de knuffel en deze 

kijkt boosaardig terug. Verzamel ze allemaal! 

Promo!

Promo!
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omGeef ons een Google of  

Trustpilot review en maak 
elke maand kans op één van  
de 5 cadeaubonnen van € 10

A-merken tot -60%

Industrielaan 5
9900 Eeklo
België

+32 (0)9 396 59 00
info@hermie.com

Wil jij graag elke week 
onze winacties en tips in 

jouw mailbox ontvangen?

Schrijf je in  
voor de  
nieuwsbrief

Ook op zaterdag!

Gratis 
levering vanaf € 35

www.hermie.com     hermieonline

Onze	klanten	geven	ons	gemiddeld	een	score	van	9.3/10
op	basis	van	>15.000	reviews

Excellent


