
 

 
 
 
 

       u wilt  

     een BOOM schenken 

en dan? 
Fantastisch dat u overweegt -of 
reeds heeft gekozen- een boom te 
schenken voor een mooie 
gebeurtenis of als herinnering aan 
een voor u bijzondere persoon.  

Wij helpen u graag met het maken 
van de juiste keuze voor een boom.  
Om het planten in goede banen te 
leiden, vindt u hierbij uitgebreide 
informatie en de  benodigde 
Algemene Voorwaarden waaronder 
het planten kan plaatsvinden. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Wat doet SANG met uw verzoek? 

Als u een boom wilt te schenken, zijn er verschillende mogelijkheden die wij u kunnen 
bieden. Tevens zijn er een aantal regels waaraan zowel de stichting, alsmede de 
boomschenker, zich dient te houden.  

Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen, in dit stuk verder aangeduid als SANG, biedt u 
de mogelijkheid een boom te schenken vanaf € 300 incl. BTW, of een veelvoud daarvan.  
De prijs wordt mede bepaald door onder andere de hoogte en dikte van de boom. 
Andere voorstellen kunt u altijd voorleggen aan SANG, waarna SANG met u in overleg treedt 
om tot een passend voorstel te komen.  
 
Voorbereiding  
in de voorbereiding komen onderstaande punten aan de orde: 

 Voorstel boomsoort 

 Voorstel plaats/locatie 

 Voorstel maatvoering boom 

 Overleg met U over definitieve keuze 

 Versturen factuur (voorbeeld op pagina 4) 

 Aankoop boom na ontvangst betaling 

Uitvoering  
de uitvoering zal bestaan uit onderstaande werkzaamheden: 

 Transport van boomkweker naar locatie 

 Grondwerk uitvoeren  

 Leveren van boompalen en boombanden 

 Snoeien boom voor aanplant 

 Ter beschikking stellen van plantgereedschap (schoppen etc.) 

 Planten van de boom (met of zonder Uw hulp, nader te overleggen) 

 Plaatsen van boompalen en boombanden 

 Afwerken plantplaats 

 Onderhoud  10 jaar 

 Inboetplicht   3 jaar 
Inboetplicht is het vervangen door SANG van de door u geschonken boom, indien zij 
onvoorzien niet mocht groeien. Hier valt niet onder: de uitval door factoren van 
buitenaf, zoals vandalisme, vraatschade en natuurgeweld. 
 

 



 

 

 

Afwerking 
Als de boom is geplant, komt de afwerking aan de beurt. Wij zorgen voor een: 

 Standaard bordje met daarop: 
o Latijnse en eventueel Nederlandse soortnaam (boven) 
o Datum aanplant en bomenregister nummer (midden) 
o Korte tekst van u, in samenspraak met SANG, in relatie tot de gelegenheid 

waarom de aanplant heeft plaatsgevonden(onder). Bijvoorbeeld: 
 Gemeente Maasdonk 
 Gemeente Oss 
 Ine Groos 
 Scouting 

Administratie 

 Bijschrijven in bomenregister, waarin staat: 
1. Bomenregister nummer, bijvoorbeeld 14.001 (= 1ste boom 2014) 
2. Soort naam Nederlands 
3. Soort naam Latijn 
4. Geplant door 
5. Ter gelegenheid van 
6. Maat/ omtrek van de boom 

 Verstrekken van een oorkonde op A4 

 Randkosten, zoals contacten met overheden, vergunningen, organisatie, mailingen, 
publicaties etc. 

Organisatie  
SANG zorgt voor onder andere de volgende werkzaamheden: 

 Ontwerpen en inrichten van het complete terrein 

 Aanleg infrastructuur, zoals grond aan/afvoer, grondbewerking, toegang, wegen en 
paden 

 Onderhoud infrastructuur 

 Afvoer snoeihout 

 Alle redelijke en nodige beheers aspecten 
 

  

  

  

  

  

Heeft u nog vragen naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, neemt u gerust even 
contact met ons op. Dit kan per mail stg.arboretumgeffen@gmail.com of belt u naar Harry 
Peters (vz), 06-53130585.  
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Wat staat er op uw factuur: 

 

Voorbeeld: 

Uw gewenste naam en adres 

Datum  

Referentie 

 

Boomsoort     aantal   bedrag (EUR) 

Beuk - Fagus sylvatica   1   € 250,00 

 

Onderhoudsplicht 10%      €   25,00 

Inboetplicht 10%       €   25,00 

 

 

Totaalbedrag       € 300,00  

 

  



 

 

 

Algemene Voorwaarden 

Algemene voorwaarden en actievoorwaarden Boomplantdagen en andere activiteiten 
De Boomplantdagen vinden op aangeven van SANG middels publicaties o.a. via website en facebook plaats. 
Normaal gesproken liggen de plantdagen tussen oktober en maart. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op de aankoop van bomen voor de Boomplantdagen. Met een online schenking via onze website 
steunt u het beheer van het parkbos en daarmee een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de westkant van 
Geffen. Mocht u deze betalingsmodule willen gebruiken voor afrekening van een door u ontvangen factuur, 
dan is dat ook mogelijk. 
 
Deelname 
Onder deelname aan de Boomplantdagen van SANG wordt verstaan hetgeen met u is overeengekomen en 
conform de verplichtingen die SANG op zich neemt na uitschrijving van de factuur en de betaling daarvan aan 
SANG door u.  
 
Planten in gezelschap 
Iedere deelnemer mag zich per boom door meerdere personen laten vergezellen. Bij grotere aantallen 
bezoekers wordt u verzocht met SANG te overleggen. 
 
Persoonlijke spullen plaatsen 
Tijdens de Boomplantdagen mogen deelnemers persoonlijke spullen zoals foto’s en kaarsjes bij de geplante 
boom plaatsen of het glas heffen. Het terrein blijft echter een natuurgebied; in verband met brandgevaar, 
onderhoud en andere risico’s worden deze spullen voor zonsopgang van dezelfde dag weer door u verwijderd. 
Brandende of vuur veroorzakende spullen worden direct na de ceremonie verwijderd. SANG is niet 
aansprakelijk voor schade of vermissing. 
 
Toegankelijkheid 
Het terrein is op dit moment nog in ontwikkeling en niet overal geschikt voor rolstoelen, buggy’s, 
wandelwagens en bolderwagens. Het streven is om dit  binnen een aantal jaren beter te faciliteren, mede 
afhankelijk van de beschikbare budgetten en vergunningen. Het terrein waar de bomen daadwerkelijk worden 
geplant, is onverhard en daardoor minder geschikt voor rolstoelen, buggy’s, wandelwagens en bolderwagens. 
Op de website van SANG zal het verloop van de werkzaamheden worden bijgehouden. 
 
Eigen risico 
Deelname aan de Boomplantdagen geschiedt vrijwillig en op eigen risico.  
Deelnemers die de boom mee komen planten, dienen zelf voor goede kleding en stevig schoeisel te zorgen; de 
ondergrond kan zacht en modderig zijn. 
 
Inschrijving en reservering 
Inschrijving voor aanwezigheid of reservering voor de Boomplantdagen is niet nodig, tenzij SANG aanleiding 
ziet hiervan af te wijken. Betrokkene of initiatief nemer van een te planten boom wordt persoonlijk benaderd 
door SANG en ontvangt een uitnodiging.  
Restitutie van reeds betaalde facturen is niet mogelijk of restitutie van een gedoneerd bedrag ten behoeve van 
een boom of voor het Arboretum is niet mogelijk. 
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Boom planten naar keuze 
Deelnemers kunnen aangeven welke boom ze graag willen planten. SANG zal dan aan de hand van het 
beplantingsplan bepalen wat de mogelijkheden zijn en dit met de deelnemer bespreken. SANG kan in 
voorkomende gevallen afwijken van het beplantingsplan en behoudt zich het recht voor om in 
uitzonderingsgevallen of als het beplantingsplan dit niet toe laat, een andere boom of locatie dan door 
deelnemer aangegeven van te voren te overleggen en aan te reiken. 
 
Opbrengst 
De opbrengst van de donaties ten behoeve van de bomen, alsmede de opbrengst van de ingebrachte 
sponsorgelden, komen volledig ten goede aan de doelstelling van SANG. Met de opbrengst beoogt SANG 
nieuwe natuur aan te leggen om de (bestaande) natuur meer ruimte te geven. Het bestuur van SANG is een 
ANBI instelling, met een onbezoldigd bestuur en werkt aan een groener Geffen. SANG heeft als doel om, via 
uitbreidingen, uiteindelijk aan te sluiten en op te gaan in het “ Nationaal park Maashorst-Herperduin”. Zie voor 
de statuten, organisatie etc. onze website: http://www.arboretumgeffen.nl  
 
Wet en regelgeving 
Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De 
Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, alsmede de overige 
toegangsregels die SANG aan betreding van haar natuurgebieden stelt en nadere huisregels die SANG ten 
behoeve van dit evenement stelt, blijven tijdens de Boomplantdagen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven.  
SANG heeft als Huisregel: 
Opengesteld particulier eigendom. Vrij wandelen op wegen en paden, toegang van zonsopgang tot 
zonsondergang, honden aan de lijn. Voor andere activiteiten is de toegang verboden, artikel 461 wetboek van 
strafrecht. 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt op basis van de wetenschap binnen SANG en continu in 
ontwikkeling. SANG behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen in 
verband met wettelijke voorschriften,  dan wel vereisten die door overheden worden opgelegd. Gewijzigde 
Algemene voorwaarden worden direct gecommuniceerd op onze Website http://www.arboretumgeffen.nl en 
actuele voorwaarden kunnen worden opgevraagd via email:  stg.arboretumgeffen@gmail.com.  
 
Portret 
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan SANG voor openbaarmaking van tijdens en rond de 
Boomplantdagen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.  
 
Persoonsgegevens 
Het is deelnemers niet toegestaan om fictieve persoonsnamen en contactgegevens op te geven. SANG 
respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De 
persoonsgegevens worden door SANG in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van 
iedere deelnemer op bescherming van zijn of haar privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. SANG 
gebruikt uw gegevens met het doel om de deelname aan de Boomplantdagen te bevorderen, ter controle en 
ter handhaving van de naleving van het reglement, en overigens voor administratieve, informatieve, 
statistische doeleinden en voor andere promotionele en wervingsacties dan deze. De persoonsgegevens 
worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en 
daarom niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden. U heeft steeds recht op inzage, 
verbetering of verwijdering van uw gegevens.  
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Aansprakelijkheid 
SANG is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade geleden door deelnemer vanwege 
deze Boomplantdagen en/of andere acties, dit geldt voor alle dagen van het jaar. 
De verantwoordelijkheid voor kinderen op het terrein van de Boomplantdagen ligt te allen tijde bij de ouders. 
Ook als kinderen deelnemen aan een activiteit op locatie. Deelnemer kan geen enkele aanspraak maken indien 
de geplante boom/bomen bij aanplant of daarna doodgaat of beschadigt door bijvoorbeeld natuurgeweld, 
vraat of vandalisme. 
 
Wijzigingen en afgelasting 
SANG behoudt zich het recht voor de locatie en/of tijden voor het planten van bomen te wijzigen, of de 
Boomplantdagen geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere 
calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van SANG kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht 
op teruggave van het gedoneerde (aankoop)bedrag en/of andere gemaakte kosten. De Boomplanting zal dan 
op een ander moment plaatsvinden. 
 
Verboden tijdens de Boomplantdagen 
Tijdens het evenement is het deelnemers verboden:  
•      zonder begeleiding van SANG of door SANG aangestelde vertegenwoordigers het 
        boomplantterrein op te lopen, 
•      zonder begeleiding van SANG een gat te graven, 
•      gebruik te maken van een ander hulpmiddel dan de aangereikte schop van SANG, 
•      eigen meegebrachte bomen en struiken te planten, 
•      op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke gezindheid,  
•      zich aanstootgevend te gedragen of te kleden,  
•      reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van SANG,  
•      voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren,  
•      een ernstige mate van hinder veroorzaken voor andere deelnemers,  
•      afval wordt door de veroorzaker mee genomen, tenzij bij bepaalde evenementen zoals boomplantdagen 
hiervoor bestemde containers worden ingezet. 
 
Reglement 
Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van 
(verdere) deelname. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SANG. Op dit 
reglement is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Indien u vragen heeft ten aanzien van dit reglement 
of het Boomplantevenement, kunt u deze stellen via stg.arboretumgeffen@gmail.com. 
 
Disclaimer 
Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgevingen kan SANG niet garanderen dat 
de verstrekte informatie waaronder de website altijd juist, actueel en volledig is. Aan de op de website 
aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. SANG aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden van, noch voor onvolkomenheden in informatie op websites 
waarnaar verwezen wordt. SANG behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde 
te verbeteren of te wijzigen.  
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