
Algemene voorwaarden
voor deelname aan de oogst in 2023

’t Land van Rhoode is een zelfoogstboerderij voor groenten, klein- en grootfruit. ik 

 bewerk het veld met respect voor de natuur en laat het Bio-certificeren door TUV

Noord, gelegen op het veld naast Rhoode 91 in oud-turnhout op de grens van Arendonk.

de leden en ik delen zowel overvloed als oogstrisico. Wij beperken het risico zoveel

mogelijk door een diversiteit aan groenten te kweken.

Elk lid is een klant die zich ertoe verbindt groenten, klein- en grootfruit zelf te

oogsten voor eigen dagelijks gebruik. Het lid mag komen oogsten op om het even welke

dag van de week en op het uur dat je past.

Ons seizoen loopt van week 17 in 2023 tot en met week 16 in 2024 (van begin april 2023

tot eind maart 2024). De oogstseizoenen voor het klein- en grootfruit zijn

soortafhankelijk en starten in de late lente tot vroege zomer tot de herfst.

Eventuele wijzigingen omtrent de start en het einde van het seizoen worden tijdig

gecommuniceerd.

als boer van ’t Land van Rhoode probeer ik het aanbod van groenten, klein- en

grootfruit voldoende groot te maken zodat er in het seizoen wekelijks geoogst kan

worden. Ik kan echter geen garantie geven; groenten, klein- en grootfruit zijn een

product van de natuur en dus mogelijk niet steeds beschikbaar op de momenten dat je

langskomt. Als er een overvloed aan groenten, klein- of grootfruit is, geef ik aan dat

je in grotere hoeveelheden dan voor eigen dagelijks gebruik (voor het inmaken of

invriezen) mag oogsten.

IN een gezin is elk lid ingeschreven

Omschrijving
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Om deel te nemen aan de werking en opbrengsten van ’t Land van Rhoode moet de

“ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR DEELNAME IN DE OOGST VAN ’T LAND VAN RHOODE 2023"

ondertekend worden. Aansluitend dient het bedrag binnen de termijn van 7 dagen

betaald te worden. Vanaf de 2de herinneringsfactuur wordt er een administratiekost

van € 10 aangerekend per factuur.

Betaling



Een gespreide betaling in vier schijven kan ook afgesproken worden met een

administratieve meerkost van 10%. De eerste schijf wordt binnen de zeven dagen na

inschrijving betaald. De volgende drie schijven worden afgerekend op de drie

eerstvolgende seizoenswisselingen: 21/3, 21/6, 21/9 en 21/12. Het is niet mogelijk om de

deelname aan de oogst te stoppen voordat er vier schijven betaald zijn. Je schrijft

m.a.w. jezelf en je gezin telkens in voor een heel jaar. 
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Door ondertekening van de  voornoemde ENGAGEMENTSVERKLARINg verbind jij als lid je

ertoe gedurende de volgende 12 maanden oogstdeelnemer van 't Land van Rhoode te

zijn. In de geest van Community Shared Agriculture (CSA) is het niet mogelijk het

abonnement binnen deze 12 maanden op te zeggen en het geld terug te vragen.

Annulering of wijzigingen

’t Land van Rhoode verneemt graag van het lid als er iets niet aan de verwachting

voldoet of als er bijvoorbeeld oogstmateriaal (mes, spade, riek, …) ontbreekt. Het lid

kan zijn opmerking of klacht formuleren via mail, per brief, of telefoon. Naargelang

de aard van de opmerking zal ’t Land van Rhoode een passende regeling treffen.

Positieve opmerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom!

De leden worden op het einde van elk seizoen uitgenodigd op een ledenvergadering

waar het voorbije teeltseizoen wordt besproken, aanbevelingen en suggesties naar

volgende jaar toe worden aangereikt, de boekhouding wordt doorgenomen en er wordt

door de foto's van het voorbije seizoen gebladerd.

Klachten of opmerkingen

Vanaf december 2022 is de boerderij ’t Land van Rhoode lid van vzw CSA-netwerk

Vlaanderen. Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een oogstaandeel koopt bij

een CSA-bedrijf, wordt deelnemer van een lokale afdeling van de vzw. Het CSA-bedrijf

biedt actief mogelijkheden aan zijn oogstaandeelhouders tot de beleving van en de

verbinding met de seizoenen, het land en de voedselproductie als instrument voor een

hernieuwd bewustzijn van de individuele connectie met de natuurlijke omgeving.

Dat wil zeggen dat je als deelnemer toegang hebt tot onze boerderij ’t Land van

Rhoode. We organiseren bijvoorbeeld collectieve meewerkdagen en andere activiteiten

die bijdragen tot de cohesie van de deelnemers en de boer binnen het CSA-bedrijf en

de ontwikkeling van vaardigheden en kennis. Het kan ook gebeuren dat we een oproep

doen om een acute werkpiek op te vangen. 

CSA-netwerk



Al deze voorgenoemde momenten zijn vrijblijvend. De leden kunnen hier desgewenst en

vrijwillig aan participeren. We zijn als bedrijf echter niet aansprakelijk voor

ongevallen van leden, maar we zijn wel verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid

via de koepelverzekering van vzw CSA Netwerk. Let op, dat betekent dat lichamelijke

of materiële (bv. bril) schade niet gedekt is!
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Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

De prijs van 1 zelfoogstabonnement voor volwassenen (vanaf 18 jaar) bedraagt € 450

per jaar. Voor inwonende volwassenen kinderen (vanaf 18 jaar) is de prijs voor 1

zelfoogstabonnement 10% goedkoper en bedraagt € 405 per jaar.

De prijs voor kinderen (onder 18 jaar) bedraagt de leeftijd maal de factor 25.

Kinderen jonger dan 3 jaar oogsten gratis.

Bij halftijdse co-ouderschap bedraagt de prijs de leeftijd maal de factor 12.5.

Bij een betaling in 4 schijven bedraagt de prijs van 1 zelfoogstabonnement vanwege

extra administratief werk 10% meer. 

Prijzen

Aarzel niet om je vragen aan me te stellen, ik help je heel graag verder!

Nog vragen?

Tot op het veld?

Warme groet,

Boer Ricardo


