Voorwaarden voor stalling kuipplanten in verband met
overwintering.
1. Doelstelling van onze winterstalling Het doel van de stalling van kuipplanten is dat u
uw kuipplant bij ons kunt laten overwinteren. Op deze manier heeft uw plant de
mogelijkheid elk jaar groter uit te groeien. Overwintering is hierdoor voor u een
interessante en zeker te overwegen optie geworden!
2. Stallingperiode De reguliere stallingperiode begint 1 oktober en eindigt op 1 juni van
het daaropvolgende jaar. In deze periode kunnen de planten worden gebracht en weer
worden opgehaald op daarvoor benoemde openingstijden gepubliceerd op de website.
In overleg kan de periode verlengd worden tot na 1 juni, waarbij extra kosten in
rekening kunnen worden gebracht.
3. Transport De klant brengt zijn planten zelf naar het overwinteradres. De planten
kunnen ook tegen vergoeding worden opgehaald en ook weer worden thuisbezorgd. Bij
het ophalen wordt zowel het ophalen als het thuisbezorgen in één keer met u
afgerekend. Terug bezorging vindt plaats in de maand mei, dag- datum en tijdstip zijn
afhankelijk van planning ,route en uw wensen op dat moment. Onze doelstelling is
hierbij om vóór het eerste weekend van juni bij alle klanten de planten te hebben
bezorgd.
4. Inname Bij binnenkomst van de planten of bij het ophalen worden alle planten voorzien
van een label met daarop een nummer dat correspondeert met een nummer genoemd
in onze klantenlijst waar wij veilig uw naam en adres gegevens in beheren.
5. Na bepaling van het aantal stallingvierkantemeters krijgt u de factuur thuisgestuurd.
Het aantal m² is afhankelijk van de doorsnede van de plant en niet van de pot en wordt
door ons bepaald. Bij het bepalen van de afstand tussen de planten (het aantal
benodigde m²) wordt met de verwachte groei en/of uitloop in het voorjaar rekening
gehouden. Hierbij is onze jarenlange ervaring doorslaggevend.
6. Verzorging De planten overwinteren in een temperatuur van circa 5 graden Celsius. In
het voorjaar wordt, afhankelijk van de buitenomstandigheden, een hogere
dagtemperatuur aangehouden. De planten zullen omstreeks februari weer beginnen
met groeien en/of uitlopen. Bij een koud en nat voorjaar kan deze periode door de
natuur uiteraard later beginnen. Eventuele overige wensen ten aanzien van de
overwintering worden in overleg met de klant bij aflevering in het bedrijf of ophalen
bij de klant besproken. Tijdens de stalling nemen wij de verzorging van de planten wat
betreft water en bemesting, bestrijden van ziekten en plagen (zoveel mogelijk
biologisch) voor onze rekening. Verpotten kan door ons in overleg met de klant en
tegen een extra vergoeding worden verzorgd.
7. Vergoeding In de reguliere stallingperiode bestaat de in rekening gebrachte vergoeding
uit:
• € 48,00* inclusief BTW per m² kasruimte per reguliere winterstalling (okt t/m mei).
• Complete verzorging, water en mest naar behoefte van de plant, plaag-/
ziektebestrijding.
• Bij stalling tussen 1 juni tot 1 oktober wordt € 7,50* inclusief BTW per m² kasruimte
per week extra in rekening gebracht.

•

Voor snoeien en verpotten worden afhankelijk van de gebruikte materialen en
bestede tijd extra kosten in rekening gebracht

8. Betaling is per factuur
9. Schade Indien ondanks de normale verzorging gestalde planten doodgaan, niet goed
uitlopen of anderszins schade oplopen dan komt deze schade volledig voor rekening en
risico van de eigenaar van de plant. Wij doen onze uiterste best om uw planten goed te
verzorgen. Wij hebben echter geen controle over de conditie waarin de plant verkeerd
tijdens de zomerperiode waardoor wij geen 100% garantie kunnen geven voor een
goede groei. In gevallen waarbij door ons toedoen schade aan uw plant en/of pot
ontstaat, die bij zorgvuldige behandeling voorkomen had kunnen worden, zullen wij
uiteraard in onderling overleg met de klant tot een voor beiden aanvaardbare
schadeloosstelling komen.
10. Opgave voor stalling in het volgende seizoen Opgave kan het gehele jaar door via de
telefoon en onze internetsite www.anitavdberg.nl. De klant dient steeds ieder jaar zèlf
contact op te nemen voor stalling in het volgende seizoen. Het is wél noodzakelijk op
tijd opgave te doen omdat de ritlijsten voor het ophalen begin oktober gemaakt
worden. Bij te late opgave kan het zijn dat we niet direct kunnen komen waardoor de
planten weerschade kunnen oplopen.
11. Bezichtiging Gestalde planten kunnen, uitsluitend na telefonische afspraak, door de
eigenaar worden bezichtigd.
*Prijswijzigingen voorbehouden

