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Beste bewoner van de gemeente Delft
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 is hiervan op de hoogte.
Wij doen deze aanbieding inclusief een begeleidingstraject voor de eerste 8 - 12 maanden, ofwel tot en met de
eerste oogst van compost. De ervaring leert dat bewoners nadien zelfstandig verder kunnen met de compostering
zonder problemen, ze leiden elkaar verder op en beheren het wormenhotel zelfstandig. Tijdens deze periode is één
begeleider tevens beschikbaar als vraagbaak en aanspreekpunt voor evt. verbeteringen aan het wormenhotel die we
doorgeven aan de leverancier. Na deze periode blijft de lokale Wormerij en de betrokken begeleider(s) en de
webpagina wormenhotel.nl beschikbaar voor informatie en vragen.
NB. De begeleiding wordt gegeven zonder garantie en zonder onderhoudscontract van het fysieke wormenhotel,
gezien nieuw types wormenhotels ontwikkeld worden kunnen wij niet 100% garanderen dat alles in de eerste versie
naar behoren werkt. Wel zullen wij er alles aan doen om het project als geheel tot een succes te maken en kleine
gebreken z.s.m. repareren binnen de grenzen van redelijkheid en in samenspraak met de leverancier.

Levering wormenhotel (type in overleg; stelpost materiaal)

€ 2.000

Montage en plaatsing wormenhotel op locatie

€ 500

Opstarten compostering, substraat, wormen

€ 674

Begeleidingstraject start t/m eerste oogst 1 jaar

€ 1.000

ex. btw

€ 4.174 +

btw 21%

€ 876

incl. btw

€ 5.050

Alle vergoedingen worden voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden gefactureerd per fase of ontwerpsessie.
Aanvullende materiaalkosten die deze bedragen overschrijden of kosten niet vermeld in deze offerte worden slechts na schriftelijke
goedkeuring door u als opdrachtgever in rekening gebracht. Onze betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
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. Door
deze open-source aanpak kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de ontwerpen.

