
 
REGLEMENT SAMENAANKOOP FRUITBOMEN EN HAAGPLANTEN 2022 
Regionaal Landschap Westhoek en stad Ieper 

 
1. De actie loopt van 1 september tot en met 15 oktober 2022. Bestellingen na 15 oktober 2022 

komen niet meer in aanmerking.  
 

2. De actie geldt enkel voor de inwoners van de deelnemende gemeenten uit de Westhoek. Er zijn 
enkele gemeenten die niet deelnemen. Bestellingen vanuit deze gemeenten en gemeenten 
buiten de Westhoek worden niet aanvaard.  
 

3. Het plantgoed dient aangeplant te worden binnen het grondgebied van de stad Ieper. De 
aanplantingen kunnen zowel gebeuren op het platteland als in woongebied, op privaat terrein, 
op bedrijfsterreinen (bv. landbouw en industrie) als op openbaar terrein (bv scholen). Het 
plantgoed kan ook worden ingezet om de voorgeschreven, verplichte aanplantingen binnen 
goedgekeurde omgevingsvergunningen uit te voeren. Het Regionaal Landschap Westhoek en de 
stedelijke diensten kunnen controles uitvoeren op het naleven van deze richtlijn. Indien blijkt 
dat de aanvrager dit reglement op aantoonbare wijze heeft overtreden, kan het stadsbestuur 
terugbetaling eisen van het stadsaandeel van het geleverde plantgoed en de aanvrager 
uitsluiten van nieuwe aanvragen binnen dit reglement. 
 

4. De bestelling en betaling gebeurt online via www.behaagjetuin.be. Een bestelling is pas 
definitief na online betaling van het correcte bedrag. Voor hulp bij de bestelling kan u terecht bij 
het Regionaal Landschap Westhoek of een medewerker van de stedelijke dienst Landschap.  
 

5. Onmiddellijk na de online bestelling én betaling, ontvangt de besteller per mail een overzicht 
met alle nodige informatie (gegevens besteller, besteld plantgoed, datum en plaats van 
afhaling).  
 

6. Niet-betaalde bestellingen worden niet op het verdeelpunt aangeleverd. Het heeft dan ook geen 
zin om zich daar aan te melden ingeval van niet-betaling op voorhand.  
 

7. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Terugbetaling is niet mogelijk.  
 

8. Er wordt een afhaalmoment georganiseerd in elke deelnemende gemeente op zaterdag 17 
december 2022. Twee weken voor het afhaalmoment ontvangen bestellers een herinnering van 
het Regionaal Landschap Westhoek met daarin de uitnodiging om hun bestelling op te halen op 
de al eerder medegedeelde plaats en tijdstip. 
 

http://www.behaagjetuin.be/


9. In geval van overmacht (bv. aanhoudende vorstperiode) kan het Regionaal Landschap Westhoek 
beslissen om het afhaalmoment te verschuiven. Alle bestellers zullen hiervan op de hoogte 
worden gebracht.  
 

10. Het bestelde plantgoed wordt in de best mogelijke omstandigheden aangeleverd en op het 
verdeelpunt gestockeerd. Het plantgoed wordt op het afhaalmoment samen met een 
handleiding met de nodige zorginstructies aan de besteller afgeleverd. Het Regionaal Landschap 
Westhoek, de stad en de leverancier van het plantsoen kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor voorkomend uitval van geleverd en aangeplant plantgoed.  
 

11. De besteller staat na ontvangst zelf in voor transport en aanplanting van het plantgoed. In alle 
omstandigheden (en zeker bij koude en wind) is het van het grootste belang de wortels van het 
plantgoed af te dekken tijdens het transport en het in te kuilen indien de aanplanting niet 
meteen op de definitieve locatie kan gebeuren. 
 

12. Wie zijn plantgoed niet ophaalt op zaterdag 17 december is zijn plantgoed kwijt. Er is geen 
terugbetaling voorzien.  
 

13. De gegevens van de besteller kunnen worden gebruikt door het Regionaal Landschap Westhoek 
en de stad uitsluitend in kader van deze actie om de besteller een zo goed mogelijke service te 
bieden. 
 

14. Binnen de perken van de jaarlijks voorziene kredieten kan het College van Burgemeester en 
Schepenen een korting verlenen voor de aankoop van plantgoed aangekocht via deze 
samenaankoop. Deze korting omvat 20% op de totale aankoopprijs met een maximum van 100 
euro subsidie per gezin/jaar. De korting kan worden verkregen door de factuur van 
bovenstaande samenaankoop te bezorgen voor 1 december 2022 aan de stedelijke dienst 
Landschap. 
 

15. Het plantgoed die binnen deze samenaankoop wordt aangeplant en waarvoor een 
ondersteuning werd verleend, moet voor een periode van minstens 10 jaar in stand worden 
gehouden, tenzij een dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering dwingt 
(vb. openbare werken, onteigeningen, overmacht, natuurlijke omstandigheden, …). 
 

16. Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang en vervangt de voorgaande werkwijze 
en het reglement van de actie ‘Ieper behaagt het landschap’. 


