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PLANTENACTIE
Evenals voorgaande jaren wil ZPC Nederweert weer een plantenactie houden. De opbrengst komt net als
voorheen, ten goede aan al onze leden.
Dit jaar willen we het op dezelfde manier organiseren als vorig jaar: vanaf eind maart krijgen onze leden
deze nieuwsbrief met een aantal bestellijsten uitgereikt. Het is de bedoeling dat iedereen bij familie, vrienden, kennissen of in de buurt zoveel mogelijk planten gaat verkopen middels bestelling. Op de bijgevoegde bestellijst kan worden aangegeven welke planten men wil kopen á € 1,65 per stuk. Bestellijsten zijn hier
ook te downloaden. Bij de klant wordt een kaartje afgegeven met info over bedrag en aflevering.
De bestellijsten dienen, voorzien van handtekening van de koper(s), uiterlijk 28 april 2019 te worden ingeleverd. Ook kan de lijst digitaal worden verstuurd. Maar dan zou je deze eerst moeten scannen en vervolgens mailen naar info@zpcnederweert.nl . Het is namelijk van belang dat we de handtekening hebben.
Dit jaar is het de bedoeling dat de verkoper zelf de door hem/haar verkochte plantjes op vrijdag 3 mei tussen 18:30—21:00 uur of op zaterdag 4 mei tussen 9:30 - 13:00 uur komt ophalen op Nieuwstraat 14, Nederweert. Bij het ophalen van de plantjes betaalt de verkoper het door hem verkochte aantal plantjes. De
verkoper bepaalt zelf of hij zijn/haar klant vooruit laat betalen of bij aflevering. Denk aan evt. doos of
krat om de plantjes in te doen.
Bij verkoop van meer dan 50 planten, krijgt de verkoper bij het ophalen € 0,10 per plantje, contant in het
handje (bijvoorbeeld: bij verkoop van 60 plantjes krijgt de verkoper € 6,-).
We verwachten dat alle leden, jong en oud(er) mee doen!! Voor diegene die het meeste verkoopt wacht
een leuke attentie.
Heb je meer dan 100 plantjes verkocht en heb je geen vervoer, dan zijn wij niet te beroerd om je een
handje te helpen met transport / afleveren.

Mocht 3 en 4 mei een probleem zijn om de plantjes op te halen, het is immers mei vakantie, dan
zijn we graag bereid om mee te zoeken naar een voor u passende oplossing.
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