De Boom voor een Boom jubileumactie wordt georganiseerd door Boomrooierij Weijtmans B.V.,
gevestigd Handelsweg 18, 5071 NT te Udenhout. Gedurende de actie zijn onderstaande voorwaarden
van toepassing, aanvullend op de algemene voorwaarden gehanteerd door Boomrooierij Weijtmans
B.V. welke u kunt vinden op www.boomrooierijweijtmans.nl. De voorwaarden van de jubileumactie
Boom voor een Boom kunt u vinden op www.boomvooreenboom.nl. Als u deelneemt aan de
jubileumactie Boom voor een Boom gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
ALGEMENE VOORWAARDEN
U komt in aanmerking voor deelname aan de jubileumactie als u (1) een particuliere klant bent, (2)
door ons één of meerdere bomen uit uw tuin laat verwijderen, en (3) de netto orderwaarde inclusief
BTW ten minste € 250,00 is. Deze actie geldt niet voor snoeiwerk, andere werkzaamheden of het
leveren van materialen.
Het aantal te ontvangen gratis bomen wordt vastgesteld a.d.h.v. een vaste verdeelsleutel. We kijken
hiervoor naar het aantal gerooide bomen en de netto orderwaarde inclusief BTW. Hieronder kunt u de
verdeelsleutel vinden:
Aantal bomen in
opdracht

Minimale
Aantal te
orderwaarde
ontvangen gratis
(incl. BTW)
bomen
1
€ 250,00
1
2
€ 500,00
2
3
€ 750,00
3
4
€ 1.000,00
4
5
€ 1.250,00
5
Meer dan 5
€ 1.250,00
5
Er worden per opdracht maximaal 5 gratis bomen weggegeven.
Bij uitvoering van uw opdracht zal u door de projectleider een envelop worden uitgereikt. Deze envelop
bevat een brief met kortingscode en een instructie voor het reserveren van de boom of bomen.
In de uitgereikte brief met kortingscode staat ook vermeld hoeveel bomen u gratis kunt reserveren. De
verkregen kortingscode geeft u recht op 1 tot 5 gratis bomen. De kortingscode kunt u bij het afrekenen
van uw online bestelling inwisselen.
De kortingscode is per klant slechts éénmaal te gebruiken. U kunt de kortingscode in onze webshop
verzilveren uiterlijk tot en met 28 februari 2022. Daarna verliest de code haar geldigheid. Niet-gebruikte
kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor contact geld of andere vorm van compensatie.
Als bij het afronden van uw order de kortingscode niet werkt dan is er helaas iets niet goed gegaan.
Neem dan contact op met onze helpdesk via de onderstaande contactopties.
Wilt u meer bomen bestellen dan het aantal waar u volgens de kortingscode recht op heeft? Dat is
geen probleem. Kies de bomen die u wilt bestellen in onze webshop. Na inwisselen van de
kortingscode kunt u het nog resterend bedrag direct online afrekenen. Alle door u bestelde bomen
worden in één keer geleverd.
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Bij het winkelen en afrekenen in onze webshop maakt u gebruik van een beveiligde verbinding. Voor
de betalingstransacties maken we gebruik van een vertrouwd en beveiligd betaalportaal (Mollie). Hier
kunt u via iDeal het aankoopbedrag afrekenen. Zodra de order is geplaatst, ontvangt u per email een
orderbevestiging.
Nadat u uw order heeft geplaatst, ontvangt u een orderbevestiging en leveringsdatum. Let op: na
bevestiging kan de order niet meer gewijzigd worden.
Na het plaatsen van uw opdracht heeft u 14 dagen de gelegenheid om uw order te herroepen. Hierna
is dit niet meer mogelijk. De door u bestelde boom of bomen worden speciaal voor u geprepareerd om
te kunnen verplanten.
In het geval dat door onverwachte omstandigheden uw bestelde boom toch niet geleverd kan worden
nemen wij contact met u op om uit het op dat moment beschikbare assortiment een andere boom te
kiezen. De alternatieve boom is van gelijkwaardige kwaliteit en waarde. Het afwijzen van een
alternatief geeft geen recht op een geldelijke vergoeding.
Op én na de afgesproken datum kunt u uw boom ophalen bij tuincentrum Natuurlijk Tilburg. Zij sturen
vooraf een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres om u hierover op de hoogte te brengen.
Nadat u dit bericht heeft ontvangen kunt u uw boom ophalen bij tuincentrum Natuurlijk Tilburg, Rugdijk
2, 5011 XA Tilburg. Wij adviseren u er rekening mee te houden dat uw boom ongeveer 1,5 meter lang
is. U dient de boom binnen 2 weken na de leveringsdatum op te halen.
LET OP: In de zomerperiode, vanaf eind mei tot begin september staan bomen vol in bloei. Gedurende
deze periode is het onverstandig om een boom te verplanten; de kans is dan erg groot dat de boom
niet zal aanslaan. Daarom leveren wij gedurende deze periode geen bomen uit; uw bestelling wordt
aangehouden tot na deze periode.
ACTIEPERIODE
Alle offerteaanvragen ontvangen door Boomrooierij Weijtmans B.V. in de periode vanaf 2 april 2021 tot
en met 31 december 2021 kwalificeren voor deze jubileumactie, mits ze aan de voorwaarden voldoen.
De actie is uiteraard alleen van toepassing als u opdracht geeft voor de werkzaamheden conform onze
offerte, en wij uiterlijk voor 20 januari 2022 uw opdracht mogen ontvangen.
De ontvangen kortingscode kan tot en met 28 februari 2022 in onze shop ingewisseld worden. Daarna
verliest de code haar geldigheid.
LEVERINGSVOORWAARDEN
Alle leveringen vallen onder de verantwoordelijkheid van Boomrooierij Weijtmans B.V. Op onze
leveringen zijn de GroenKeur-leveringsvoorwaarden van toepassing. Voor de webshop-order geldt een
wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na het plaatsen van uw opdracht. Daarna wordt uw opdracht op
klantorder geproduceerd en is herroepen niet meer mogelijk.
AANVULLENDE VOORWAARDEN
De kortingscode kan uitsluitend op de voorgeschreven wijze gebruikt worden en is niet inwisselbaar
voor contant geld. Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatig gebruik van de kortingscode behoudt
Boomrooierij Weijtmans B.V zich het recht voor een bevestigde order te weigeren, dit zonder opgaaf
van reden. Onder onrechtmatig gebruik wordt ook verstaan het niet of niet geheel voldaan hebben van
de door Boomrooierij Weijtmans B.V geleverde en gefactureerde werkzaamheden.
Medewerkers van Boomrooierij Weijtmans B.V. zijn uitgesloten van de actie.
Boomrooierij Weijtmans B.V. behoudt zich het recht voor om deze actie eenzijdig te wijzigen of te
beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden
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gedaan op de website www.boomvooreenboom.nl. Bij beëindiging kan er door de deelnemer geen
aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
Boomrooierij Weijtmans B.V. en/of door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade welke voortvloeit uit of samenhangt met de jubileumactie Boom voor een Boom, noch voor
welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van de jubileumactie
Boom voor een Boom tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen,
waarvoor Boomrooierij Weijtmans B.V. en/of door haar ingeschakelde derden verantwoordelijk is.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Boomrooierij Weijtmans B.V. waar de deelnemer zich aan dient te houden. Boomrooierij Weijtmans
B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
HELPDESK
Voor alle vragen betreffende deze jubileumactie kunt u contact opnemen met onze Helpdesk Boom
voor een Boom jubileumactie:
E-mail: service@boomvooreenboom.nl.
Bellen: 085 – 0409550 (op werkdagen 9.00 – 18.00 uur).
Voor vragen over de dienstverlening van Boomrooierij Weijtmans B.V verwijzen wij u naar de website
www.boomrooierijweijtmans.nl

Actievoorwaarden:
Versie geldig 14-12-2021. Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen.
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