Deelname overeenkomst
Hierbij komen de volgende partijen:
Tuinderij De Volle Grond, Landgoed Nieuw Amelisweerd
Koningslaan 5a, 3981 HD Bunnik, KvK-Utrecht: 54909449
hierna te noemen de tuinder, en

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email adres:
Pakketsoort (1-, 2-, of 4 -persoons):
Afhaalpunt:
Betalingsregeling (gewenste keuze omcirkelen of vet maken)
A. Betaling van een voorschot van 50% in februari en de rest in mei
B. Betaling van het gehele bedrag in één keer in mei
C. Betaling in drie termijnen in mei, augustus en november
IBAN:
Tenaamstelling van bank-/girorekeningnummer:
hierna te noemen de deelnemer, het volgende overeen:

1. Prijs, omvang en inhoud van het oogstaandeel
Deze overeenkomst geeft de deelnemer recht op een wekelijks aandeel in de oogst van
Tuinderij De Volle Grond. De leveringsperiode is van mei tot en met december.
Het oogstaandeel bestaat uit groenten, kruiden en kleinfruit die door de tuinderij zijn
verbouwd op de moestuin van Nieuw Amelisweerd of zijn ingekocht bij biologische

producenten in de regio. De deelnemer verplicht zich zijn oogstaandeel wekelijks af te (laten)
halen. De tuinder zal zich inspannen om een zo goed mogelijke kwaliteit te leveren.
Er blijven echter risico’s in de land- en tuinbouw (vooral weersinvloeden) die ervoor kunnen
zorgen dat de inhoud van de oogstaandelen soms iets anders is dan in het teeltplan staat
aangegeven. Dit risico kan zowel gunstig als ongunstig voor de deelnemer uitvallen.
De definitieve prijs van het oogstaandeel wordt door de tuinder vastgesteld tijdens de
najaarsvergadering. In deze vergadering hebben de deelnemers een adviserende stem.
2. Betaling
De deelnemer machtigt Tuinderij De Volle Grond om middels automatische incasso de
verschuldigde bedragen voor de oogstaandelen af te schrijven van zijn/haar
bank/girorekening volgens de bovengekozen betalingsregeling.
Als de deelnemer het niet eens is met de afschrijving, kan hij/zij deze binnen 56 dagen
herroepen bij zijn/haar bank. De deelnemer dient de reden hiervan zo spoedig mogelijk door
te geven aan de tuinder.
3. Afspraken
Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de deelnemer kennis te hebben
genomen van de informatie over Pergola-associatie De Volle Grond en in te stemmen met de
afspraken die daarin vermeld staat.
4. Duur van de overeenkomst en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt dus zonder tegenbericht
elk nieuw seizoen automatisch voortgezet. Een abonnement kan op elk moment in het jaar
worden opgezegd, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De opzegging dient
schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Aldus overeengekomen te Bunnik d.d.

handtekening tuinder

handtekening deelnemer

Te incasseren bedragen (voor 34 weken), uitgaande van pakketprijzen 2018 van resp. 7,14,
11,27 en 16,67 per week:
termijnen
A
B
C
1-pers.pakket 121,42 242,83
80,94
2-pers.pakket 191,66 383,31 127,77
4-pers.pakket 283,32 566,63 188,88

