
 

Ik wil een regenton bestellen, hoe nu verder? 
 
 
 

• Een regenton bestellen doet iedereen individueel: bekijk ook andere soorten regentonnen. 
De voorbeeldcollectie is bedoeld ter oriëntatie en om regentonnen te kunnen “passen”. 

 

• Op de website van de ProfBurgwijk.nl staat uitgebreide informatie over kortingsaanbod 
Gamma en aanbod bij collectieve bestelling Tegapo (onder algemene artikel, pdf “regenton 
bestellen?”).  

 

• Check welke leverancier het voordeligste aanbod voor jou heeft (dit kan een andere 
leverancier zijn dan Gamma/Tegapo met aanbieding via Groengroep!)  
 

• Wij hebben geen enkel financieel belang bij welke leverancier van regentonnen dan ook: het 
maakt ons niet uit op welke wijze u een regenton aanschaft. Ons belang is alleen ‘Ieder huis 
een regenton!’. 

 
 
 
Voorwaarden voor deelname aan laatste collectieve levering via Tegapo op woensdag 20 april ‘22 

 
 
 

• Je bent inwoner van de ProfBurgwijk (uitzonderingen alleen na overleg/als nog ruimte over). 
 

• Het lukt je niet om met je eigen straat/omliggende straten ongeveer 10 regentonnen te 
bestellen. 

 

• Je komt de regenton op woensdag 20 april om 20.30 uur ophalen (eerst fotomoment om 
20.30 uur met alle tonnen in het gras op de Lorentzkade). 

 

• Je volgt de bestelinstructies (zie pdf “regenton bestellen?”, te downloaden via website 
ProfBurgwijk). In het kort: niet bestellen via de website, maar met een mail t.a.v. Willem van 
den Herik (willem@tegapo.nl). Stuur een cc naar regentonleiden@gmail.com zodat omvang 
collectieve bestelling duidelijk is. 

 

• Je mailt je bestelling vóór 12 april 2022 naar Willem van den Herik van Tegapo 
(willem@tegapo.nl) en betaalt de factuur aan Tegapo vóór 20 april 2022.  

 

• Een collectieve bestelling met aflevering op de Lorentzkade is een extra service van de 
Groengroep om het doel “Ieder huis een regenton” sneller te bereiken. 

 

• Vergeten te bestellen voor 12 april? Helaas, dit was de laatste gelegenheid om mee te doen 
aan een collectief aflevermoment op de Lorentzkade. De kortingsactie blijft tot nader order 
gelden voor collectieve bestellingen. Regel zelf een groep en afleveradres om voor de 
kortingsactie te kunnen profiteren.  
 

• Individueel bestellen kan in eigen tempo. Collectief bestellen met straatgenoten kan ook in 
eigen tempo. 
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