Overeenkomst groentenabbonement 2021
Beste geïnteresseerde,
In deze overeenkomst staat in het kort wat wij doen en waarom we het doen. Mocht je lid willen
worden nodigen we je uit om dit even door te lezen.
Werkwijze Groenhartig
Wij zijn in 2020 begonnen met het aanbieden van wekelijkse groentenpakketten aan particulieren in
Amsterdam. In 2021 gaan we hiermee verder.
Wij hebben als doel zoveel mogelijk eco-kwaliteit voedsel te produceren op een zo klein mogelijk
landoppervlak, zonder daarbij de omliggende ecologie te beschadigen of zelfs, waar mogelijk te
stimuleren. We werken alleen met natuurlijke biologische meststoffen en gebruiken geen synthetische
pesticiden, herbiciden of fungiciden. Ons uitgangspunt is het creëren van een gezonde bodem
doormiddel van zowel een goede mineralenbalans als een gezond bodemleven met alle nuttige
schimmels, bacteriën, en andere diertjes die dan weer zorgen voor gezonde planten. Dit doen we
voornamelijk met slim handgereedschap en noeste arbeid. Alle producten die Groenhartig
produceerd worden in Amsterdam gebruikt.
We werken met bloeiende en eetbare hagen en wilde planten om zoveel mogelijk nuttige insecten en
andere dieren huisvesting en voedsel te bieden om de schadelijke beestjes in bedwang te houden.
We zijn niet biologisch gecertificeerd omdat we vinden dat dat bij een directe verbinding tussen
producent en consument niet nodig is. U bent altijd welkom om te kijken op de tuinderij, zo wordt jullie
waardering onze certificering!
Groentenpakketten
Het pakket bevat een wekelijks wisselende selectie groenten, salades, kruiden, microgroenten en fruit
die op dat moment beschikbaar zijn. Het meerendeel komt uit onze eigen tuinen in Amsterdam-West.
Ook werken we samen met ecologische akkerbouwers en fruittelers in de buurt die mooie producten
aanleveren en hebben we zo nu en dan ook lokaal ingemaakte producten in het pakket. We streven
naar een mooi gebalanceerd pakket met wekelijks verschillende typen producten binnen de
mogelijkheden van het seizoen. Naast heel veel bekende groenten, zult u ook zo nu en dan leuke
culinaire gewassen in het pakket vinden die niet zo bekend zijn. Als u lid wordt van de nieuwsbrief op
de website groen-hartig.nl
De looptijd van het abonnement zal zijn vanaf week 17 (Laatste week april) t/m week 48 (eerste week
november). De pakketten zijn elke week op te halen op een ophaalpunt in de stad, of op de tuinderij in
Amsterdam-West.

We hebben 2 soorten pakketten:


Medium pakket
◦ Dit pakket bevat groenten, salades en kruiden voor ongeveer 3 tot 4 maaltijden voor 2
personen of genoeg voor 1 persoon voor een hele week.
◦ €720,- (€22,50/week)(inclusief lbezorging naar afhaallocatie)



Groot pakket
◦ Dit pakket bevat versproducten voor 4 tot 5 maaltijden voor een klein gezin (+/- anderhalf
keer het formaat van het medium pakket)
◦ €1080- (33,75/week)(inclusief lbezorging naar afhaallocatie)

Ik wil graag:
❏ Medium pakket
❏ Groot pakket
❏ Afhalen op de tuinderij (€50,- korting)
❏ Afhalen bij een afhaalpunt in de stad
Afhaalpunt:
Betaling:
❏ Ik betaal graag alles in een keer (u helpt ons met de investeringen voor het seizoen)
❏ Ik betaal graag in 3 gelijke termijnen

Naam:
Adres:
Postcode:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Woonplaats:

Met uw handtekening bevestigd u het lidmaatschap voor de termijn hierboven aangegeven.

Ondertekend te: ..........................…...... op: ................. / ………..... / 2021
Handtekening klant

