OVEREENKOMST ZELFOOGST 2018
Den Diepen Boomgaard is een sociaal én duurzaam project. Respect voor mens en milieu staan
daarbij centraal.
Als maatwerkbedrijf biedt Den Diepen Boomgaard vzw werkkansen aan mensen die elders op de
arbeidsmarkt uit de boot vallen. De bedrijfswinst wordt geherinvesteerd in groeikansen voor onze
medewerkers. Als biologisch bedrijf kiest Den Diepen Boomgaard resoluut voor kwaliteit en een
milieuvriendelijke productiemethode. Door het ondertekenen van onderstaande overeenkomst
verklaren alle partijen deze missie en visie te steunen.
Tussen de ondergetekenden :
1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te 1850 Grimbergen,
Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252; (tuin@diepenboomgaard.be)
HIERNAGENOEMD Den Diepen Boomgaard vzw
EN :
2. Naam:

Geboren op :

Gezinslid 1*: …………………………………………..
*Wettelijk vertegenwoordiger van het gezin

../../..

Gezinslid 2 :
…………………………………………..
../../..
Gezinslid 3:
…………………………………………..
../../..
Gezinslid 4:
…………………………………………..
../../..
Gezinslid 5:
…………………………………………..
../../..
Gezinslid 6 :
…………………………………………..
../../..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Wonende te : ………………………………………………………………………………………………….
Email (verplicht in te vullen) .…………………………………………………………………………..
telefoon 1 (verplicht in te vullen) ….………………………………………………………………..
telefoon 2 : ……………………………………………………………………………………………………..
HIERNAGENOEMD Klant
* * *
WERD OVEREENGEKOMEN HETGEEN WAT VOLGT :
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Tel. 02/270 00 35
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www.diepenboomgaard.be
info@diepenboomgaard.be

Artikel 1 : Voorwerp van de overeenkomst
Met deze overeenkomst sluit de klant als oogstdeelnemer een wettelijke overeenkomst met de vzw
DEN DIEPEN BOOMGAARD om gedurende een heel oogstjaar ( van april tot maart van het volgend
kalenderjaar) zelf seizoensgroenten te komen oogsten tegen betaling van een jaarabonnement. De
groenten worden op basis van een jaarlijks teeltplan geplant, gezaaid en gekweekt door de
medewerkers van vzw DEN DIEPEN BOOMGAARD. DE KLANT staat dus zelf in voor het oogsten.
DE KLANT schrijft zich in voor alle inwonende gezinsleden.

VZW DEN DIEPEN BOOMGAARD voorziet de oogstdeelnemers een heel jaar van seizoensgroenten
(aanbod varieert afhankelijk van het seizoen).
We rekenen in oogstdelen. Een oogstdeel is een normale groentevoorziening voor 1 volwassen
persoon. Een exacte hoeveelheid groenten kunnen we niet bepalen. Maar we zorgen er wel voor dat
elke oogstdeelnemer zijn aandeel krijgt van elke groentesoort die we planten en oogsten.
De oogstdeelnemer kan zijn groenten komen oogsten wanneer hij/zij dit wenst.
Indien DE KLANT komt oogsten tijdens de openingsuren van DEN DIEPEN BOOMGAARD kunnen we
hem of haar bijstaan met advies bij het oogstwerk. Specifieke richtlijnen omtrent de veiligheid
worden opgenomen in een huishoudelijk reglement. DE KLANT verklaart bij ondertekening van deze
overeenkomst dit huishoudelijk reglement ontvangen te hebben

Artikel 2: Prijzen en wijze van betaling:
Abonnement

Eenheidsprijs
Zelfoogst

Volwassenen + 18

325€

-3jaar

0€

Tussen 3j en 18j*

13€ x leeftijd

+18j zonder inkomen en ten laste van ouders

270€

*Hier geldt de leeftijd van het kind op 01 april van het desbetreffende jaar
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Art. 3 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor een heel jaar en loopt van 1 april tot 31 maart van het
volgende kalenderjaar. Voor wie noodgedwongen op een later tijdstip wilt instappen in het
zelfoogstproject (en op voorwaarde dat er nog beschikbaar oogstaandeel is) zal een verrekening
gebeuren volgens volgend schema

Instapperiode
April tot en met juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November tot en met maart

Korting
Geen korting
-10%
-20%
-30%
-40%
Geen instap meer mogelijk

De overeenkomst wordt jaarlijks en schriftelijk vernieuwd en dit voor alle inwonende gezinsleden. De
jaarlijkse bijdrage kan in één keer gebeuren ,in drie of in maximum 6 schijven. Bij aanvang van de
overeenkomst maakt de KLANT zijn betalingswijze schriftelijk kenbaar. De overeenkomst is bindend
voor de gehele periode vanaf ondertekening van de overeenkomst.
Voor specifieke gezinssituaties kunnen uitzonderingen op bovenvermelde prijzen bekomen worden
die in bijlage aan deze overeenkomst zullen gespecifieerd worden.
DE KLANT verbind er zich toe om binnen de week na ondertekening van de overeenkomst de (1e)
betaling van het jaarabonnement uit te voeren op onze financiële rekening met nummer
IBAN BE51 0013 3743 2562 - BIC GEBA BEBB met duidelijke vermelding van ‘abonnement zelfoogst
+ familienaam ‘.
Ingeval van betaling in schijven engageert de klant deze uit te voeren gespreid over een periode van
drie* of zes* maanden (*schrappen wat niet past) . De laatste aanbetaling dient overgeschreven te
worden voor 30 juni in geval van betaling in drie schijven of op 30 september in geval van betaling in
6 schijven van het desbetreffende kalenderjaar.
DE KLANT verbindt er zich ook toe elke wijziging van diens administratieve gegevens onmiddellijk en
schriftelijk per e-mail naar tuin@diepenboomgaard.be, aan DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW te zullen
kenbaar maken. Indien niet, dan kan Den Diepen Boomgaard vzw niet aansprakelijk gesteld worden
voor het niet bezorgen van noodzakelijke informatie. Alle persoonlijke info die we met het afsluiten
van deze overeenkomst verzamelen wordt behandeld conform de wet op de privacy.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaar je je automatisch akkoord dat er foto’s van
zelfoogst-activiteiten waar je mogelijk op te zien bent gebruikt mogen worden voor promotionele
doeleinden van vzw Den Diepen Boomgaard. Indien je dit niet wenst moet je ons hiervan binnen de
week schriftelijk van op de hoogte stellen via post of via mail naar tuin@diepenboomgaard.be
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : de partijen verklaren deze verkoopsvoorwaarden te
aanvaarden als bindend indien binnen de 3 dagen niet schriftelijk wordt geprotesteerd;
Bij niet uitvoering van de betalingsopdracht ontvangt u een schriftelijke herinnering met uitnodiging
alsnog de betalingsopdracht uit te voeren.
Vanaf de tweede schriftelijke ingebrekestelling wordt een administratiekost aangerekend van 50€
wegens o.m. bijkomende administratiekosten, commerciële schade alsook nalatigheidsintresten ten
belope van de wettelijke intrestvoet met verwijzing naar de Wet van 02/08/2002. Bij betwisting is
alleen de Brusselse rechtbank bevoegd.

Artikel 4 : Klachten:
Formele klachten dienen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via tuin@diepenboomgaard.be, aan
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW te worden overgemaakt binnen de drie dagen na het oogsten van de
groenten, waarvan bij gebreke geen klachten meer zullen worden aanvaard. DEN DIEPEN
BOOMGAARD vzw engageert zich om tijdens het oogstjaar een infomoment in te lassen waarop de
oogstdeelnemer zijn klachten, opmerkingen of ideeën kan bespreken. Suggesties of opmerkingen
waar we vrij snel op kunnen inspelen kunnen tijdens het jaar overgemaakt worden via
tuin@diepenboomgaard.be
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aangebracht
door derden zowel op het veld als na het oogsten, noch voor diefstal.

Artikel 5: Beëindiging en wijziging:
De overeenkomst loopt voor een heel oogstjaar ( in principe van april tot maart van het volgend
kalenderjaar). De overeenkomst kan enkel vroegtijdig worden stopgezet indien de oogstdeelnemer
een andere oogstdeelnemer aanbrengt met goedkeuring van vzw DEN DIEPEN BOOMGAARD om zijn
deel verder te zetten.
De overeenkomst moet vóór het volgend jaar schriftelijk vernieuwd worden door beide partijen.
Vzw DEN DIEN BOOMGAARD behoudt het recht om jaarlijks de prijzen en betalingsvoorwaarden te
herzien die zullen opgenomen worden in de nieuwe overeenkomst

Voor akkoord
Grimbergen . . / . . / . .

Voor het gezin ………………………..
Naam, voornaam + handtekening
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Voor vzw Den Diepen Boomgaard
Coördinator
Sara Heyvaert
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