OVEREENKOMST ABONNEMENT
Tussen de ondergetekenden:
1. DEN DIEPEN BOOMGAARD V.Z.W. met maatschappelijke zetel gelegen te
1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 en ondernemingsnummer 0421.285.252;
(abo@diepenboomgaard.be)
HIERNAGENOEMD Den Diepen Boomgaard vzw
EN:
2.

(Naam):
(adres):
(email):
(telefoon):
HIERNAGENOEMD Klant
*

*

*

VOORAFGAANDELIJK:
Den Diepen Boomgaard is een bio-boerderij die als sociale werkplaats een stabiele
werkomgeving wil aanbieden.
Den Diepen Boomgaard is een sociaal én duurzaam project. Respect voor mens en
milieu staan daarbij centraal.
Als sociale werkplaats biedt Den Diepen Boomgaard werkkansen aan mensen die
elders op de arbeidsmarkt uit de boot vallen. Als biologisch bedrijf kiest Den Diepen
Boomgaard resoluut voor kwaliteit en een milieuvriendelijke productiemethode.
WERD OVEREENGEKOMEN HETGEEN WAT VOLGT :
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW levert naar keuze van DE KLANT wekelijks of
tweewekelijks biopakketten, bestaande uit groenten en/of fruit.
De groenten-en fruitpakketten zijn een gevarieerd seizoensgebonden pakket met
biogarantie en worden op deze wijze vrij samengesteld door DEN DIEPEN
BOOMGAARD VZW. DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW behoudt zich het recht om ten
allen tijde de voorgestelde inhoud van de pakketten aan te passen aan de
beschikbaarheid van de seizoensgroenten.
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Voorvermelde biopakketten worden door DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW rond een
bepaald tijdstip afgeleverd aan het afhaalpunt, volgens keuze, aan te vullen onder
Artikel 3.
DE KLANT verbindt er zich dan ook toe de biopakketten af te halen aan dit
afhaalpunt en tijdens de afgesproken openingsuren. DEN DIEPEN BOOMGAARD kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies - of waardevermindering van het
pakket mede veroorzaakt door het niet tijdig afhalen ervan.
Op feestdagen worden de pakketten op een andere werkdag in dezelfde week
geleverd en wordt DE KLANT hiervan vooraf door DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW
op de hoogte gebracht middels e-mail.
Tijdens sluitingsperiodes van het afhaalpunt zal DE KLANT tijdig per e-mail door
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW op de hoogte worden gebracht van het
nabijgelegen afhaalpunt, waar alsdan de goederen kunnen worden opgehaald.
De sluitingsperiodes van DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW worden eveneens tijdelijk
via e-mail aan DE KLANT bekendgemaakt.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst:
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Tijdens verlofperiodes
van DE KLANT kan het abonnement tijdelijk en voor korte periode vlot opgeschort
worden mits een schriftelijke mededeling minimum 1 week op voorhand.
Artikel 3: Prijzen en wijze van betaling:
(1) aankruisen

Abonnement
Groenten Small - 1 pers
Groenten Medium - 2 pers
Groenten Large - 4 pers
Mix Groenten en fruit
Fruit

Eenheidsprijs
7,00€
12€
21,50€
17,30€
12€

Wekelijkse
levering (1)
O
O
O
O
O

14-daagse
levering (1)
O
O
O
O
O

Mijn afhaalpunt (te kiezen uit lijst ) : ………………………
Mijn abonnement mag starten vanaf (dd/mm/jj): …………………………..
Den Diepen Boomgaard vzw kan op elk moment en éénzijdig de prijs van het
groenten- en/of fruitpakket aanpassen en verbindt er zich toe dit schriftelijk en
minstens twee weken op voorhand mee te delen aan de klant.
Betaling zal gebeuren via domiciliëring waarbij DE KLANT zich ertoe verbindt
hiervoor een mandaatformulier te ondertekenen, hetwelke tevens als addendum
aan huidige overeenkomst zal worden gevoegd.
De facturering zal maandelijks gebeuren door DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW en
zal middels e-mail aan DE KLANT worden overgemaakt.

Eventueel zijn facturen

schriftelijk te bekomen per trimester, mits administratiekost.
DE KLANT verbindt er zich dan ook toe elke wijziging van diens e-mailadres
onmiddellijk en schriftelijk per e-mail naar abo@diepenboomgaard.be , aan DEN
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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.
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 domiciliëringsopdracht is er zonder enige
ingebrekestelling een intrest van 1.5% per maand op het factuurbedrag
verschuldigd tot op de dag van betaling. Verder zijn partijen overeengekomen dat
bij laattijdige betaling zonder ingebrekestelling bij gewone brief een bijkomende
schadevergoeding van 15% met een minimum van €45 op het factuur bedrag
verschuldigd is wegens o.m. bijkomende administratiekosten, commerciële schade,
tijdverlies, de onmogelijkheid tot herinvestering e.a.; bij betwisting is alleen de
Brusselse rechtbank bevoegd.
Artikel 4: Klachten:
Klachten dienen schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via abo@diepenboomgaard.be,
aan DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW te worden overgemaakt binnen de drie dagen
na levering aan de afhaalpunten, waarvan bij gebreke geen klachten meer zullen
worden aanvaard en er tot domiciliëring zal worden overgegaan.
DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW kan alleszins niet aansprakelijk zijn voor schade
aangebracht door derden na levering aan het afhaalpunt, dan wel voor diefstal.
Artikel 5: Beëindiging en wijziging:
Elke beëindiging of wijziging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren,
bij voorkeur per e-mail via abo@diepenboomgaard.be en ten laatste uiterlijk een
week voor levering aan het afhaalpunt.
Laattijdige meldingen van beëindiging of wijziging zullen niet worden aanvaard en
zullen alsnog aanleiding geven tot domiciliëring.
Artikel 6: Opschorting overeenkomst:
Indien DE KLANT de overeenkomst tijdelijk wenst op te schorten (bv.
vakantieperiodes), dient hij dit tevens schriftelijk, bij voorkeur per e-mail via
abo@diepenboomgaard.be een week voor levering te laten weten aan DEN DIEPEN
BOOMGAARD VZW, waarvan bij gebreke eveneens tot domiciliëring zal worden
overgegaan.
Artikel 7: Wet op de privacy:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door vzw Den Diepen Boomgaard –
Rijkenhoekstraat 80 – 1850 Grimbergen info@diepenboomgaard.be
voor
klantenbeheer en organisatie van onze activiteiten op basis van de contractuele
relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang.
In het bijzonder geeft de klant toestemming voor het ontvangen van een wekelijkse
nieuwsbrief met de samenstelling van de pakketten op het door de klant opgegeven
e-mailadres.
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Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op info@diepenboomgaard.be. (contactpersoon
Sara Heyvaert) Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer
uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op www.diepenboomgaard.be
Artikel 8: Geschillenregeling:
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die
voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken
van het arrondissement Brussel , met inbegrip van het Vredegerecht te
Grimbergen.
Aldus in tweevoud opgemaakt, te Grimbergen op
Elke partij met een onderscheiden belang erkent minstens één exemplaar te
hebben ontvangen.
(ieder handteken voorafgegaan door "gelezen en goedgekeurd" )
VOOR DEN DIEPEN BOOMGAARD VZW,

VOOR DE KLANT,

Tom Van Opstal
Verantwoordelijke bio-abonnementen

ADDENDUM: - mandaatformulier domiciliëring
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MANDAAT
Naam Onderneming Schuldeiser:
Referte Schuldeiser:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Land verblijf schuldeiser:

Den Diepen Boomgaard vzw
BE49ZZZ0421285252
Rijkenhoekstraat 80
1850 Grimbergen
België

MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIERING – Core
REFERTE VOOR EEN TERUGKERENDE INVORDERING:
………………………………………………………………………………… (naam van de klant)
Door dit mandaat te ondertekenen, geeft u toestemming
A) aan Den Diepen Boomgaard vzw om een opdracht te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening te debiteren ; en
B) aan uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in
overeenstemming met de opdracht van Den Diepen Boomgaard vzw
U hebt het recht om een terugbetaling van uw bank te vragen, overeenkomstig de
voorwaarden vermeld in uw verbintenis met de bank. Elk verzoek om terugbetaling
moet worden ingediend binnen acht weken vanaf de datum van debitering van uw
rekening.
Ondergetekende,
Naam van de debiteur:
Straat en nummer:
Postcode en gemeente:
Land:
IBAN-rekening:
BIC:

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Datum:

..../…./……..

Handtekening:

Plaats:

……………………………….
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