Groentepakket aanmeldformulier
O

Ik wil graag een wekelijks groenteabonnement van :
O € 7,00 (klein)

O € 9,00 (midden)

O € 11,00 (groot)

O Ik wil naast het groenteabonnement een wekelijks abonnement op eieren:
O 6 eitjes € 1,50

O

12 eitjes € 3,00

Ik haal mijn pakket op bij het volgende afhaaladres:
O Ut Rooie Bietje, Koningshoeven 62 te Tilburg
Ophalen op:
-

Vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

O Van Bylandtstraat 40 te Tilburg
Ophalen op vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur
O De Walhoeve, Hoge Wal 17 te Goirle
Ophalen op vrijdag van 14.00u tot 17.30 uur
O Leo XIII straat 54 te Tilburg
Ophalen op vrijdag, tijd in overleg
O Jong@Work, Tongerlose Hoefstraat 83 te Tilburg
Ophalen op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Vanaf welke datum wilt u uw abonnement laten beginnen?
Ingangsdatum:
O Ja, ik wil een groenteabonnement afsluiten en ga hiermee akkoord met de volgende afspraken:
 Als ik mijn pakket ophaal op Ut Rooie Bietje betaal ik met PIN/contant in de winkel. Bij de
overige afhaaladressen betaal ik per maand per automatische doorlopende incasso*. Voor
een incasso is het tekenen en terugsturen van dit getekende formulier voldoende. Dit
formulier wordt gebruikt als bewijs voor de machtiging.
 Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de bijgevoegde spelregels.

Uw gegevens:
Naam:

_____

Adres:

_____

Postcode/Plaats:

_____

E-mailadres:

_____

Telefoonnummer:

_____

Bankrekeningnummer (IBAN):

_____

Handtekening:

Dit formulier kunt u volledig ingevuld retour sturen of inleveren bij:
Ut Rooie Bietje, Koningshoeven 62, 5018 AB Tilburg

De spelregels
1. Elke maandag stellen wij het groentepakket samen. We geven de inhoud per e-mail aan je
door. In deze mail bieden we je de mogelijkheid aardappels, groenten en fruit bij te
bestellen. Uiteraard ben je ook welkom in onze winkel om je groentepakket aan te vullen!

2. De inhoud van het pakket is altijd onder voorbehoud van eventuele (door de natuur
afgedwongen) wijzigingen. Minimaal vier groenten voor 4 maaltijden en indien er nog
ruimte is in het budget: een bijgroente. Omdat we onze producten vers oogsten is ruilen niet
mogelijk.
3. Ons streven is zoveel mogelijk diversiteit in het pakket. We proberen een evenwicht te
zoeken tussen blad, stengel, wortel en vrucht gewassen.

4. De communicatie over de pakketten loopt via de mail. Om snel en efficiënt te kunnen
reageren is het van belang je e-mail adres aan ons door te geven. Aanmeldingen, wijzigingen
en bijbestellingen rondom de pakketten moeten uiterlijk woensdag om 11.00 uur
voorafgaand aan de levering bij ons bekend zijn. Groentepakketten die niet tijdig zijn
afgemeld zullen alsnog in rekening gebracht worden.

5. Ga je op vakantie, dan vragen we je een vervanger(buur, vriend, familie, collega) te vragen
voor het ophalen en nuttigen van jouw pakket(ten). Zo blijven de verse groenten van Ut
Rooie Bietje hun weg vinden naar de eettafel. Indien je echt geen vervanger gevonden krijgt,
kun je tijdelijk je abonnement stop zetten. Uiteraard wel op tijd doorgeven (zie punt 4).

6. Je betaalt met PIN/contant wanneer je een pakket in onze winkel ophaalt. Bij de overige
afhaaladressen ontvang je achteraf per maand een factuur voor de geleverde pakketten en
eventuele bijbestellingen. De betaling verloopt per automatische (doorlopende) incasso*.
Incasso’s geschieden circa 2 weken na verzending van de factuur.

*) Uitgebreide informatie over automatische incasso vind je op onze website www.utrooiebietje.nl

