
1. De vermelde prijzen zijn geldig vanaf 5 stuks per partij en per bestelling (indien 5 of meer 
voorradig). Onder 5 stuks is de prijs 225% van de vermelde prijs, tenzij minder dan 5 stuks 
voorradig.
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5. Betaling enkel per bank. Géén cheques. Contante betaling enkel in overleg voorafgaand aan 
levering.

4. Betalingstermijn voor vaste klanten is 30 dagen. Als u tevreden bent met het geleverde 
produkt, dan verzoeken wij u vriendelijk om binnen deze termijn tot betaling over te gaan. Als u 
niet tevreden bent dan hebben wij graag een bericht van u zodat we samen kunnen bekijken hoe 
we de onvrede weg kunnen nemen.

8. Overige voorwaarden zijn conform Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland 
versie 2008.

7. Verzending per post mogelijk, kosten afhankelijk van grootte pakket. Enkel plantgoed of in 
overleg grotere maten.

6. Onze voorraadlijst biedt geen garanties omtrent daadwerkelijke beschikbaarheid. Wij adviseren 
u om onze definitieve bevestiging af te wachten alvorens u uw klanten definitief bevestigd.

3. Voor de mogelijkheden voor leveranties aan huis of bij collega’s in Zundert kunt u met ons het 
beste even contact met ons opnemen. Als er mogelijkheden zijn, dan zijn we u graag van dienst.

2. De opgegeven prijzen zijn altijd af kwekerij en excl. BTW.

8. Vermelde prijzen, aantallen, namen en teksten onder voorbehoud van onbedoelde fouten.



5. Payment by bank only. No Cheques. Cash payment only if agreed in advance.
6. This list is made at the beginning of season 2017/2018 and offers no guarantee in any way on 
availability of listed plant at time of ordering. We strongly suggest to get into contact with us 
about availability before taking the order as confirmed by us.

7. Delivery by post is possible, costs depending on size of parcel. Only youngplants, bigger sizes 
only after contact and agreement.

8. All other terms are accordingly “Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland”, 
version 2008.

English version of our Terms 2017/2018:
1. The listed prices are for 5 pieces and up (if available). If ordered under 5 pieces price is 225% 
of listed price. If less than 5 listed, price is as listed.
2. Prices are without transport and without VAT.
3. For the prices for supplies to your nursery or to one of our Colleagues in Zundert (nearby) 
please contact us. If we see opportunities to help you, we will certainly try to.
4. Terms of payment for regular customers is 30 days. If you are happy we kindly request to pay 
within terms. (If you are not satisfied with our product, we hope you will contact us.)

8. All prices, numbers, names and texts are subject to unintentional mistakes.
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