Beste collega,
In het kader van het duurzaamheidsplan namen de duurzaamheidscoordinatoren van de vakgroep
Biologie in 2013 het initiatief om bio-groenten/fruitpakketten te laten leveren op de Ledeganck
voor personeelsleden van Ugent. Pakketten worden geleverd door de Wassende Maan op
vrijdagochtend (incl schoolvakanties indien niet geannuleerd). Meer info over samenstelling van de
pakketten, prijzen en het regelement vind je in bijlage en op http://www.dewassendemaan.be/.
Geïnteresseerden kunnen zich registreren door naam en familienaam, emailadres, adres, naam
dienst, type pakket (mini groente, klein groente, groot groente, gemengd, fruit, aardappelen of
‘extra’) en formule (1 of 2-wekelijks, startend met proefpakket of niet) door te geven per email via
biopakket@dewassendemaan.be (en Katrien.VanPetegem@UGent.be in cc, voor interne
mailcommunicatie).
Afspraken voor depot campus Ledeganck:
Afhaling:
-

-

Waar? In het oude EHBO-lokaal, peristillium. Er ligt een sleutel bij het onthaal (nieuw EHBOlokaal), bij Marleen Vlaeminck, en bij TEREC.
Wanneer? Elke vrijdag vanaf 13h-18h.
VERGEET JE BOODSCHAPPENTAS NIET MEE TE NEMEN!! De plastic bakken mogen niet
meegenomen worden naar huis, papieren zakken wel. Gelieve de bakken netjes achter te
laten (groentenresten verwijderen aub). Lege, nette papieren zakken mag je terugbrengen
voor hergebruik.
Vergeet niet om de lijst af te tekenen bij je naam na afhaling.

Bij afwezigheid:
meer dan 9 dagen op voorhand
--> verwittig Wassende Maan per mail van afwezigheid (geen betaling,
geen levering) of
--> verwittig Wassende Maan om je pakket te schenken aan goede doel
(betaling, geen levering)
minder dan 9 dagen op voorhand (hoedanook betaling + levering!!)
--> zoek kandidaat-overnemer (collega?) die jouw pakket afhaalt
Ook als je het pakket niet binnen de voorziene afhaaluren kan ophalen: vraag een collega om jouw
pakket af te halen en koel te zetten en/of verwittig de depothouder indien je je pakket later ophaalt .
Zeker zaken als sla, kervel, aardbeien, ... houden niet langer dan een dag in het niet-gekoeld depot.
Pakketten die op vrijdag niet afgehaald worden zonder communicatie met de
depotverantwoordelijke, worden meegenomen. Het algemeen reglement van de Wassende Maan
vind je in bijlage.

Vriendelijke groeten,
Valerie Lehouck
Duurzaamheidsverantwoordelijke vakgroep Biologie
Valerie.Lehouck@ugent.be , Tel. : (09/264) 52 58

Te betalen maandbedrag bij vast abonnement:

soort pakket

code

wekelijks abo

14daags abo

(pakketprijs)

(maandbedrag)

(maandbedrag)

(M)

€ 30,33

€ 15,17

€ 43,33

€ 21,67

€ 73,67

€ 36,83

€ 58,50

€ 29,25

€ 43,33

€ 21,67

€ 21,67

€ 10,83

€ 30,33

€ 15,17

mini groente
(kleine witte bak)

€7

klein groente

(A)

(kleine rode bak)

€ 10

groot groente

(C)

(grote blauwe bak)

€ 17

gemengd
(groente+fruit)

€ 13,5

(kleine blauwe bak)

(B)

fruit

(F)

(papieren zak)

€ 10

extraatje

(E)

(papieren zak)

€5

aardappel

(P)

(netzak)

€7

Code op lijst:
M
A
C
B
F
E
P

minigroente
klein groente
groot groente
gemengd
fruit
extraatje
aardappel

