Bestel nu je hazelaarhakhoutproducten !
Vul hieronder uw gegevens in, en in onderstaande tabel het gewenste aantal van de diverse producten.
Sla de pdf op en verstuur deze per e-mail naar info@hegenlandschap.nl.
Vragen en suggesties graag ook naar dit e-mailadres, t.a.v. Lex Roeleveld.
voor- en achternaam:
straat:

huisnummer:

woonplaats:

e-mailadres:

postcode:

gewenste plaats en datum ophalen, kies een van de twee (zie volgende bladzijde, onder punt 2):
Odijk zaterdag 17 april:

Almere-Oosterwold zaterdag 24 april:

bestelt onderstaande producten:
Product

Specificaties

Prijs €

1

Bonenstaken

Lengte: 230-240 cm
Per bos van 10 stuks

15

2

Rijshout voor klimmers

Lengte: ca. 150 cm
Per bos van 10 stuks

7,50

3

Pakket voor moestuinbed

1 m breed x 2 m lang x ca. 25 cm hoog
24 stuks vlechthout van 1 en van 2 meter lengte
16 staken van 60 cm lengte

4

30

3 units: 6 binders, 12 dunne binders,
6 staken van 80 cm

25

extra unit: 2 binders, 4 dunne binders,
2 staken

8

Hazelaartunnel (minimaal 3 units)

5

Pakket voor Hut voor klimplanten

0,50-1,0 meter hoog. 5 binders, circa 2,5 meter
en 3 fijn vertakte dunne binders

7

6

Pakket voor Tipi voor klimplanten

6 binders en 3 dunne binders

8

7

Staken

Lengte 160 cm
Per bos van 10 stuks

15

8

Binders

Lengte 4-4,5 meter, diameter onderzijde 2-2,5 cm
Per bos van 10 stuks

15

9

Fijne binders

Lengte 3.-4,5 meter, dikte uiteinde 1,5-2,5 cm
Per bos van 10 stuks

9

10

Boompalen

Geschild en gepunt, lengte 160 cm, dikte
4-8 cm. Per stuk. Alleen af te halen op locatie
Almere-Oosterwold

5

11

Takkenbossen

Doorsnede 30 cm, lengte 2 meter
Per bos

8

1

Aantal

Bestellijst hazelaarhakhoutproducten

Leveringsvoorwaarden, zie volgende bladzijde.

Leveringsvoorwaarden:

1. Het honoreren van bestellingen is afhankelijk van de beschikbaarheid. Bestellingen zullen worden gehonoreerd in volgorde van ontvangst. U krijgt per e-mail uiterlijk dinsdag 13 april bericht over uw
bestelling.
2. Afhalen van de bestellingen dient te gebeuren op twee locaties:
• In Odijk (afhaaladres wordt doorgegeven bij bevestiging van uw bestelling) op zaterdag 17 april
van 9 -15 uur.
• In Almere-Oosterwold, Emile Durkheimweg 111, op zaterdag 24 april van 9 - 16 uur.
Geef bij bestelling s.v.p. de gewenste plaats en datum van ophalen aan (bovenaan op de vorige bladzijde). Vanwegede coronabeperkingen zal er een tijdsindicatie aan afhalers opgegeven worden.
3. Prijzen zijn incl. 9 % btw.
4. Na levering ontvangen klanten een nota per e-mail van de stichting Heg & Landschap.
5. Hazelaarhout is een natuurproduct. De maten zijn daarom bij benadering en het hout is niet bamboerecht. Dat alles levert juist zijn natuurlijke schoonheid. Het is niet mogelijk te reclameren op basis van
kleine afwijkingen van de lengte of de diameter.
6. Met de inkomsten van deze verkoop ondersteunt u het project Hazelaarhakhout, samen werken aan
een nieuwe toekomst. Het project voorziet namelijk in een substantiële eigen bijdrage voor de financiering er van. Voortgang van het project wordt in de nieuwsbrief van de stichting Heg & Landschap
bekend gemaakt. De Stadsbomenrij ontvangt provisie voor de verleende diensten.
7. We ontvangen heel graag terugkoppeling op de verkochte producten en suggesties voor aanpassing
of verbreding van het assortiment aan hazelaarproducten de komende seizoenen. Laat het ons weten
met een mailtje naar info@hegenlandschap.nl.
april 2021
Stichting Heg & Landschap
info@hegenlandschap.nl
www.hegenlandschap.nl
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