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Beste bewoner van de gemeente Rotterdam,
Naar aanleiding van uw aanvraag namens de betrokken huishoudens in jullie buurt sturen wij deze offerte voor de
levering en begeleiding van een wormenhotel. Dit betreft elk model dat in aanmerking komt voor plaatsing in uw
gemeente. De gemeente en Opzoomer Mee zijn hiervan op de hoogte en de wethouder heeft de budgetten zoals
hieronder vermeld reeds goedgekeurd.
We vinden het heel leuk dat jullie een wormenhotel hebben aangevraagd en ons team in Rotterdam staat klaar
om van elk project een succes te maken. Gemeente Rotterdam en wij vinden het belangrijk dat elk wormenhotel
goede begeleiding krijgt en er voldoende draagvlak is in de buurt. Wij kunnen je in het gehele aanvraagproces
begeleiden en ook daarna bij het plaatsen en tijdens het beheer van het wormenhotel. We hebben veel ervaring in
andere steden en ook het eerste project met 10 wormenhotels in Rotterdam begeleid i.s.m. het Rotterdams
Milieucentrum. Een wormenhotel maakt de buurt leuker door aantoonbaar verbeterde sociale cohesie. Door GFT
afval lokaal te verwerken is er minder restafval en help je het milieu door te leren hoe je zelf vruchtbare aarde te
maakt.
Wij doen deze aanbieding inclusief een begeleidingstraject voor de eerste 12 - 24 maanden. We beginnen met
een startworkshop en openingsfeest, na ± 8 - 12 maanden volgt een eerste oogstfeest. Tijdens deze periode krijgt
elke groep bewoners een persoonlijke begeleider die beschikbaar is als vraagbaak voor inhoudelijke vragen en
regelmatig komt kijken of het proces goed verloopt. De ervaring leert dat bewoners nadien zelfstandig verder kunnen
met de compostering zonder problemen, ze leiden elkaar verder op en de bewoners beheren het wormenhotel
zelfstandig. Na deze periode van maximaal 2 jaar blijft de lokale Wormerij en de betrokken begeleider(s) en de
webpagina wormenhotel.nl beschikbaar voor informatie en vragen.
Alle kosten op een rij
via Bewonersinitiatief Opzoomer Mee:
Begeleidingstraject start t/m eerste oogst 1 jaar + 1 jaar extra nazorg

€ 1.653

Ondersteuning bij plaatsing en montage van het wormenhotel op locatie in Rotterdam

€ 661

Klein materieel (bakjes, zakjes, schepjes, pompje, etc.)

€ 579

Promotiemateriaal

€ 165
ex. btw

€ 3.058 +

btw 21%

€ 642

Totaal incl. btw

€ 3.700

via Stadsbeheer Programma Rotterdam Circulair:
Levering wormenhotel (type in overleg na toekenning opdracht)

€ 2.810

Opstarten compostering, substraat, wormen

€ 248
ex. btw

pagina 1/2

€ 3.058 +

btw 21%

€ 642

Totaal incl. btw

€ 3.700

Wormenhotel.nl
info@wormenhotel.nl

Voor de helderheid staat hier puntsgewijs op een rij wat wel en niet binnen deze offerte valt.

Levering en begeleiding van een wormenhotel in Rotterdam:
- Na toekenning kunt u kiezen uit elk model dat in aanmerking komt voor plaatsing in Rotterdam.
- De gemeente Rotterdam en Opzoomer Mee hebben het budget zoals op deze offerte vermeld al goedgekeurd.
- De buurt is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het wormenhotel.
- De gemeente sluit met de buurt een zelfbeheer overeenkomst.
- Er is één begeleider van wormenhotel.nl beschikbaar om regelmatig te kijken of het proces goed verloopt.
- Het begeleidingstraject geldt voor 12 - 24 maanden na plaatsing van het wormenhotel.
- Samen met de buurt organiseren we een startworkshop en openingsfeest.
- Samen met de buurt organiseren we het eerste oogstfeest, daarna organiseert de buurt dit zelf.
- Na maximaal 2 jaar stopt de begeleiding en blijft wormenhotel.nl beschikbaar voor informatie en vragen.
- Alle kleine materialen die nodig zijn voor een succesvol project worden geleverd door wormenhotel.nl

De begeleiding wordt gegeven zonder garantie en zonder onderhoudscontract van het fysieke wormenhotel, je
bent als initiatiefnemer met de deelnemende bewoners uit de buurt zelf verantwoordelijk voor het beheer van het
wormenhotel. De gemeente Rotterdam zal in overleg met jullie en de wijkregiseur een zelfbeheer overeenkomst
sluiten. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om het project als geheel tot een succes te maken en jullie begeleiden
om kleine gebreken te repareren in samenspraak met de leverancier.
Alle kleine materialen die nodig zijn worden door ons beschikbaar gesteld waar nodig voor een succesvol
buurtproject. Om verspilling te voorkomen leveren wij alleen de bakjes, zakjes en gereedschappen waar behoefte
aan is in de buurt. Mochten er onverwacht extra materialen nodig zijn om jullie wormenhotel tot een succes te
maken, dan is dat mogelijk. Omdat wij veel wormenhotels begeleiden kunnen we de eventuele meerkosten boven
deze offerte verrekenen met andere projecten waar minder nodig is. Uitgangspunt daarbij is dat er per jaar minimaal
10 nieuwe wormenhotels bij komen in Rotterdam, bij een kleiner aantal toegekende aanvragen vervalt deze offerte
en kunnen wij een nieuwe aanbieding doen.

Alle kosten worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden gefactureerd. Betalingstermijn is 14 dagen.
Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, een kopie hiervan is op aanvraag beschikbaar.
Alle ontwerpen van Wormenhotel.nl en afgeleiden daarvan vallen onder het Nederlands auteursrecht en worden beschikbaar
gesteld met een CC BY-SA licentie. Distributies ervan dienen te allen tijde de namen van de originele auteurs te bevatten evenals
de handelsnaam 'Wormenhotel.nl' en een vermelding van deze licentie. Door Wormenhotel.nl gemaakte ontwerpen kunnen zonder
toestemming van u als opdrachtgever worden gedeeld met derden, daarnaast wordt u actief aangemoedigd dat ook te doen met
andere particulieren. Door deze open-source aanpak kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de ontwerpen.
Commercieel gebruik van de ontwerpen van Wormenhotel.nl en afgeleiden daarvan valt niet binnen deze licentie.
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