Ik wil een regenton bestellen, hoe nu verder?
Een regenton bestellen doet iedereen individueel.
In de regentongids staan tips waar je op moet letten bij de keuze voor een bepaalde leverancier (zoals
bezorgkosten, mate van service, levertijd, prijs, beschikbaarheid vulsysteem e.d.).
Als je bij de Gamma of bij Tegapo (kunststofregenton.nl) wilt bestellen, zijn de onderstaande “aanbiedingen”
wellicht interessant.
Bij de Gamma is het aanbod op individuele basis, bij Tegapo geldt het aanbod alleen bij een bestelling van 10
regentonnen of meer. Lukt het niet om 9 buurtgenoten enthousiast te krijgen voor een bestelling bij Tegapo,
neem dan even contact op met Marjolein (regentonleiden@gmail.com) voor een combinatie met andere
bewoners.
Aanbod van Tegapo (kunststofregenton.nl):
Een gratis vulsysteem van Avanti (€ 35 of desgewenst een ander goedkoper vulsysteem na telefonisch advies
van Tegapo) bij bestelling van 1 van de volgende tonnen:
Exclusieve regenton
Link: https://www.kunststofregenton.nl/vaas-220-liter-antraciet.html
Link: https://www.kunststofregenton.nl/linus-2-in-1-grijs.html
Link: https://www.kunststofregenton.nl/kilian-400-liter.html
Link: https://www.kunststofregenton.nl/slim-300-liter-stone-decor-antraciet.html
Link: https://www.kunststofregenton.nl/timber-rain-250-liter.html
Voor de overige standaardregentonnen uit de voorbeeldcollectie geldt een korting van 50% op het Avanti
vulsysteem.
Afhankelijk van de samenstelling van de collectieve bestelling kunnen ook andere tonnen dan de tonnen uit de
voorbeeldcollectie voor het gratis (of met 50% korting) Avanti vulsysteem in aanmerking komen. Dit is ter
beoordeling van Tegapo (Rinie Hardeman).
Naast het vulsysteem van Avanti, is er ook een extra optie om de standaard kraan (de Gardena-kraan, geschikt
om een tuinslang op aan te sluiten, waterdruk is niet hoog) zonder meerkosten te verwisselen voor de turbotapper (geschikt om een gieter snel mee te vullen).
Kranen die gratis bij de regenton geleverd (en alvast gemonteerd!) worden, staan in de onderstaande link:
Link: https://www.kunststofregenton.nl/gardena-kraan.html
Link: https://www.kunststofregenton.nl/turbo-tapper.html
Wil je een turbo tapper (om gieter snel te kunnen vullen), maar liever in het zwart? Dan is er de optie om een
zwarte snelloopkraan te bestellen tegen een meerprijs van € 10.

Link: https://www.kunststofregenton.nl/snelloopkraan-zwart.html
Andere extraatjes i.h.k.v. een collectieve bestelling:
•
•
•
•

Een katoenen koord in de plantenschaal van de Vaas Deko of de Elho regenton: dankzij zo’n koord
krijgen je planten ook water via de regenton (capillaire werking).
De kraantjes worden alvast in de ton gemonteerd (scheelt zelf monteren)
Past de grijze slang van het vulsysteem niet bij je ton? Tegapo heeft wat extra zwarte slang bij
Marjolein afgeleverd ter vervanging van de grijze slang.
Marjolein heeft wat reserve kraantjes op voorraad voor het geval je bij nader inzien toch liever de
andere gratis kraan had willen hebben of als het kraantje kapot is (garantie).

Voorwaarden voor het aanbod van Tegapo:
•
•
•

Bestelling van minstens 10 regentonnen
Bezorging op 1 adres van de hele bestelling van 10 tonnen of meer
Bestel niet via de website, maar via een mail aan Rinie Hardeman (rinie@tegapo.nl)

Werkwijze:
•
•
•
•
•
•

Stuur een mail naar Rinie Hardeman (niet bestellen via de website) en vermeld de gewenste ton,
gewenste kraan, eventuele standaard, vulsysteem en eventuele aanpassingen aan de ton (zoals
verhoging van het kraantje) en de gegevens voor de factuur (NAW-gegevens)
Stuur je mail in cc naar regentonleiden@gmail.com als je gebruik maakt van het bezorgadres van
Marjolein Fontijne
Vermeld als onderwerp: “Leiden” en daarachter het adres waar de collectieve bestelling bezorgd kan
worden. (voorbeeld: “Leiden/Waterlaan 1”)
Voor iedere bestelling wordt een opdrachtbevestiging en factuur opgesteld op naam van de besteller
en het eigen huisadres. Het afwijkende bezorgadres wordt apart vermeld. Controleer of de korting
juist is verwerkt.
Iedereen betaalt zijn eigen bestelling rechtstreeks aan Tegapo
Zodra de 10 tonnen zijn betaald, wordt de collectieve levering klaargemaakt voor bezorging op het
afgesproken bezorgadres. Op dat moment ontvangt u een mail waarin de verwachte bezorgdatum
wordt aangekondigd en een tijd waarop de ton op het bezorgadres kan worden opgehaald.

Aandachtspunten
•
•
•
•
•
•

Door een collectieve bestelling is de levering minder snel dan bij een individuele bestelling (eerst moet
iedereen zijn ton zelf bestellen en betalen, levering pas zodra er 10 tonnen zijn besteld)
Wil je de ton snel hebben, dan kun je beter via de website van Tegapo (of bij een andere leverancier)
bestellen: je krijgt de ton dan snel, maar door de relatief hogere bezorgkosten zijn het vulsysteem en
de andere extra’s niet gratis.
Rinie Hardeman is zeer hulpvaardig en beantwoordt graag alle mogelijke vragen. Aarzel niet om een
mailtje naar hem te sturen als je nog vragen hebt over een regenton/aanpassingen aan de
ton/voorwaarden van het aanbod e.d. of even te bellen (0318-590507)
Het doel “ieder huis een regenton” wordt sneller bereikt als je ook je buren attent maakt op ons
buurtinitiatief (bijv. door verwijzing naar de website van wijkvereniging PBW)
Ter voorkoming van misverstanden: wij hebben geen enkel financieel belang bij welke leverancier van
regentonnen dan ook. We vinden het gewoon leuk als ieder huis een regenton heeft.
Gebruik dit buurtinitiatief als aanknopingspunt om het contact met de buurt te verstevigen. Hoe leuk
is het om met buurt-/straatgenoten een regenton uit te kiezen/te bestellen en elkaar te helpen bij de
montage?

Lukt het niet een collectieve bestelling met straatgenoten te regelen, maar wil je wel meedoen met het
collectieve aanbod?
•
•

Geen nood: meld dit aan Marjolein (regentonleiden@gmail.com) en zij probeert alsnog een
groepsbestelling samen te stellen met andere buurtgenoten.
Geef dan meteen door of het mogelijk is als bezorgadres voor een collectieve bestelling te fungeren
(er moet plaats zijn voor 2 pallets op oprit o.i.d.) (dit kan ook bij Marjolein, maar fijn als niet alle
bestellingen bij haar hoeven te worden afgeleverd en verdeeld ;-)).

Aanbod van Gamma Lammenschansweg
Gamma Lammenschans draagt ook graag bij aan ons project “ieder huis een regenton” met een korting van
20% op de regentonnen, ook als deze tonnen al zijn afgeprijsd (soms zijn regentonnen al 20% afgeprijsd, dus
daar komt dan nog een extra korting bovenop). Er wordt geen korting verleend op de benodigde accessoires.
Helaas kan alleen korting worden gegeven op producten die in de vestiging zelf worden besteld, niet op online
bestellingen.
Werkwijze voor bestelling bij Gamma:
•
•
•
•

Ga naar de servicebalie van Gamma Lammenschans
Meld dat je wilt bestellen met 20% korting o.b.v. het regentonproject van de ProfBurgwijk
Koop je een ton die in de winkel staat, dan krijg je direct 20% korting op het af te rekenen bedrag
Koop je een ton die alleen online is te bestellen, dan regelen ze de bestelling voor je en krijg je de
korting in de vorm van waardebonnen t.w.v. 20% van de prijs van de ton.

Bestellen bij een andere leverancier?
De Groengroep heeft geen enkel belang bij welke leverancier dan ook. Beoordeel zelf welke leverancier het
aantrekkelijkst is voor je eigen situatie.
Fijn als je ervaringen met/tips m.b.t. andere leveranciers wilt delen met de Groengroep. Wij kunnen die
ervaringen weer delen met buurtgenoten. Dit zullen wij doen in dit document.
Op dit moment zijn er nog geen tips voor andere leveranciers.
1 buurtgenoot gaat een Vaso 220 liter bij een andere leverancier bestellen vanwege lagere kosten: De ervaring
met die leverancier wordt z.s.m. gedeeld.
Tot slot
We zijn heel benieuwd wat het resultaat van ons project is.
Als je een regenton aanschaft, horen we graag bij welke leverancier en welke ton je bestelt. Mogelijk kunnen
we die informatie ook gebruiken om de “aanbiedingen” uit te breiden/wat scherper te krijgen.
Helemaal leuk als je na aansluiting van de regenton een foto van de aangesloten regenton wilt sturen: we
verzamelen foto’s van aangesloten regentonnen (met of zonder eigenaar) voor een collage in de eerstvolgende
Wijkkrant en/of vermelding op de website. Leuk om zo een beeld te krijgen van de nieuwe aanwinsten in de
wijk!

