Afspraken bij interessemelding voor “deelnemers van de Plukheyde” – oogstseizoen 2019
1. Sinds 24 september 2018 heeft het aantal deelnemers van de Plukheyde het maximum bereikt
waarvoor op basis van de ervaring tot dan, akker en boer voor het resterende deel van
oogstseizoen 2018 een afdoende aanbod kunnen bieden.
Omdat de Plukheyde open en eerlijk hierover wil zijn met reeds ingeschreven én geïnteresseerde
deelnemers, moeten we stellen dat er ten vroegste voor oogstseizoen 2019 nieuwe
deelnemers kunnen bijkomen. Om dit eerlijk te kunnen laten verlopen, zal eind maart 2019
gekeken worden naar het aantal deelnemers van oogstseizoen 2018 dat zijn/haar deelname
hernieuwt voor oogstseizoen 2019, alsook naar de volgorde van interessemelding als nieuwe
deelnemer voor oogstseizoen 2019.
2. Je kan die interesse om deelnemer te worden van de Plukheyde community voor oogstseizoen
2019 concreet maken door het verzenden van een interessemeldingsformulier via
www.deplukheyde.be/deelnemen.asp waarna zowel jij als de Plukheyde een bevestigingsmail
ontvangen waarmee ook eerlijk de hierboven vermeldde volgorde van interessemelding kan
worden bepaald.
3. Eind maart 2019 zal je gecontacteerd worden door de Plukheyde met de informatie of
aansluiting als deelnemer bij de Plukheyde voor oogstseizoen 2019 mogelijk is alsook over de
ermee samenhangende tarieven. Die mogelijkheid hangt samen met het potentieel van akker
en boer om op basis van de ervaring tot dan, afdoende groenten te kunnen voorzien voor het
aantal bestaande deelnemers dat wenst te hernieuwen én het aantal geïnteresseerden
gekoppeld aan de volgorde van hun interessemelding voor deelname aan oogstseizoen 2019.
De finale keuze om op dat moment al dan niet deelnemer te worden van de Plukheyde ligt bij
de persoon die zijn/haar interesse hiertoe heeft gemeld.
4. De definitie van een “deelnemer van de Plukheyde” en de ermee samenhangende afspraken
en tarieven voor het actuele oogstseizoen vind je in het “algemene voorwaarden” document
van de Plukheyde op http://www.deplukheyde.be/downloads/Plukheyde-voorwaarden.pdf.
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