
 

 

 

 

Salie & Apekool  (voor)Waarden 
1) Respect voor de groenten, de dieren, het fruit, de kruiden, de bodem, de planten, de bomen, de omwonenden 

en andere deelnemers is de basis. 

 

2) De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van het inschrijvingsformulier in ‘eer en geweten’ 

en het betalen van het hiermee samenhangende oogstaandeel.  

De deelnemer krijgt mits betaling van het oogstaandeel en ondertekening van het inschrijvingsformulier en 

het hiermee gepaard gaand akkoord van de (voor)waarden, recht op een eerlijk oogstaandeel van onze 

producten. 

Hierbij gaat de deelnemer een verbintenis aan voor een volledig jaar. Deze verbintenis is tussentijds niet 

opzegbaar. Tenzij door overmacht van de deelnemer (verhuis naar buitenland, overlijden,…) 

 

3) Je kan deze verbintenis jaarlijks verlengen. Elke deelnemer/gezin ontvangt jaarlijks een uitnodiging tot betalen 

van hun jaarlijkse bijdrage. Deze jaarlijkse bijdrage kan onderhevig zijn aan een kleine prijsstijging door 

indexering. Bestaande leden zijn zeker van hun plaats voor het komende plukjaar. 

 

4) Indien de jaarlijkse bijdrage niet in 1 keer kan worden betaald, kan dit over een periode van de eerste 4 

opeenvolgende maanden van het oogstjaar verdeeld worden. 

 

5) CSA Salie & Apekool behoudt zich het recht, bij misbruik het oogstaandeel terug te trekken en de deelnemer 

het recht tot toegang tot het oogstaandeel te kunnen ontnemen.  

 

6) Een oogstaandeel voor zelfoogst voor het oogstjaar 2022 -2023 komt op 365 EUR/jaar (inclusief 

startjaarskorting ter waarde van 30 EUR ) voor volwassen. Een oogstaandeel voor kinderen vanaf 6 jaar via 

volgende berekening: Leeftijd(dat het kind wordt in 2022) x 20 EUR. 

Kotstudenten genieten van een korting van 20% op hun oogstaandeel. Week-om-week- kindjes genieten van 

een korting van 40% op hun oogstaandeel. Je kan enkel inschrijven met je volledige gezin.  

 

Prijzen voor pakketten voor het oogstjaar 2022-2023. 

Verdeeld over 44 weken/afhaalmomenten: 

Klein:   1 x 3 à 4 groenteporties/week → 333,00 EUR/jaar → 7,57 EUR/week.  

Middel:   2 x 3 à 4 groenteporties/week → 638,00 EUR/jaar →14,5 EUR/week.  

Groot:   3 x 3 à 4 groenteporties/ week → 880,00 EUR/jaar → 20,00 EUR/week.  

Dit hoeft niet met je volledige gezin en kan individueel worden afgenomen. 

Afname kan ook 2- wekelijks verdeeld over 22 weken/afhaalmomenten aan de helft van prijs. 

 

7) Onze fruitboompjes en kleinfruit-struikjes zijn nog maar net aangeplant en zullen dit jaar beperkt vruchten 

opleveren. Daarom zijn deze in 2022-2023 mee opgenomen in de oogstaandelen voor zelfoogst. Volgend jaar 

zal kleinfruit en fruit als afzonderlijk oogstaandeel worden aangeboden.   

 

 

8) Indien bij afname van 1 van onze pakketten je jaarlijkse vakantie overeenkomt met 1 of 2 afhaalmomenten, 

kan dit achteraf worden ingehaald. Dit aaneensluitend met het laatste afhaalmoment van 2023. 

 

9) Je deelt samen met de andere leden en de boer en boerin het oogstrisico.  

 



10) Per deelnemend gezin voor zelfoogst, volgt minstens 1 volwassen deelnemer 1 keer een infomoment. Deze 

zullen meerdere keren plaatsvinden. Plukken vereist enige kennis om een goede gezondheid van de plant te 

behouden. Deze info geven wij je graag. Bij twijfel, vraag maar raak. 

 

 

11) De boer en boerin geven aan wat en hoeveel er kan geplukt worden. Dit wordt op zoveel mogelijk manieren 

gecommuniceerd. (Kleuraanduidingen, infobord,…) Hamsteren kan niet zonder specifieke wederzijdse 

afspraken of indien er acties rond gemaakt worden. 

 

12) Het doorgeven of doorverkopen van onze producten wordt gezien als een ernstige overtreding. Het CSA-

systeem is gebaseerd op vertrouwen. Zo zorg je ook mee dat er genoeg is voor iedereen.  

 

13) Als deelnemer kan je genieten van het veld van Salie & Apekool tijdens de openingsuren. Deze lopen van 

zonsopgang tot zonsondergang behalve op woensdagvoormiddag. Je kan het veld beschouwen als een 

gezamenlijke tuin om in te vertoeven en om het landbouwgebeuren van dichtbij mee te maken. 

 

14) CSA Salie & Apekool is lid van VZW CSA-netwerk.  http://www.csa-netwerk.be/ 

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een oogstaandeel van een CSA-bedrijf dat lid is van het CSA-

netwerk 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.  

 

15) Als lokale afdeling organiseert CSA Salie & Apekool collectieve meehelpdagen 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 de boer een oproep doet om een acute werkpiek op te 

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

vrijwillig aan participeren. 

 

16) CSA Salie & Apekool is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Elke ouder let op zijn kinderen. 

Kinderen moeten begeleid zijn door een volwassen deelnemer. 

 

17) Hulp, ideeën, suggesties zijn steeds welkom. Wij werken participatief. 

 

18) De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Salie & Apekool uitsluitend voor intern gebruik 

verzameld.  In geen geval worden uw gegevens zonder uw toestemming overgedragen aan derden. 

In overeenstemming met de wet van 25 mei 2018, kan je de informatie steeds raadplegen en/of wijzigen door 

contact op te nemen met Salie & Apekool. 

 

19) CSA Salie & Apekool is gelegen op de Houtemsesteenweg rechts van en achter nr: 291 in 1800 Houtem 

(Vilvoorde). Gelieve enkel op de voorziene parking te parkeren. 

 

20) Bij verdere vragen kan je steeds bij boer Dimi Maertens en hoedster van de aarde Sara Schelkens terecht. GSM 

0478/313100. Hannah Goetelen is mede-eigenaar van de landbouwgrond van Salie & Apekool. Hannah zal ook 

geregeld op het veld te vinden zijn. Bij haar kan je ook terecht voor raad of een woordje uitleg.    

 

 

 

Hartige groe(n)tjes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sara          Dimi                              Hannah 


