Voorwaarden voor het huren (leasen) van een fruitboom van de Stichting Beelease
Datum : 11 maart 2016, Amsterdam.

1. De Stichting Beelease ( hierna te noemen : Stichting) verhuurt voor een periode van 1
kalenderjaar een 100-tal fruitbomen.
2. De fruitbomen zijn aangeplant op het adres Meteorenweg 280, 1035 RN te Amsterdam ( hierna
te noemen : terrein)
3. De huurder, van elk geslacht , ( hierna te noemen : huurder ) is een natuurlijk persoon.
4. De huurder is de persoon die de huur van de fruitboom aanvraagt en is het aanspreekpunt voor
de Stichting.
5. In geval van een collectief is één contactpersoon aanspreekpunt voor de Stichting.
6. De huur van een fruitboom is pas geldig na betaling via een overschrijving van het vooraf
vastgestelde bedrag, (hierna te noemen: donatie), naar de bankrekening van de Stichting.
7. De huurperiode is geldig voor de periode van 1 kalenderjaar.
8. De fruitboom blijft ten allen tijde eigendom van de Stichting.
9. De fruitboom mag niet worden verplaatst, beschadigd of zonder toezicht gesnoeid worden.
Bemesten van de grond is niet toegestaan.
10. De fruitboom wordt gedurende de huurperiode met de naam van de huurder van en label
voorzien.
11. In geval van wegvallen van de overeengekomen huur, bijvoorbeeld door sterfte van de boom,
stelt de Stichting de betrokken huurder hiervan in kennis en biedt de huurder z.s.m. (doch in
ieder geval binnen 3 maanden) een nieuwe fruitboom aan. In geen enkel geval kan de
ontvangen donatie op een later moment worden teruggevorderd.
12. De boom is kwetsbaar en ondeskundig plukken van fruit kan de boom beschadigen. De huurder
heeft het recht om binnen de daarvoor vooraf aangekondigde plukperiode de opbrengst aan
fruit, onder deskundig toezicht, van de eigen fruitboom te oogsten. Indien door wind of ander
schade het fruit voortijdig op de grond valt is het rapen toegestaan. Het fruit dat na de
plukperiode aan de fruitboom hangt wordt door de Stichting geplukt.
13. Het terrein van Beelease is eigendom van de Gemeente Amsterdam en valt onder de daarvoor
geldende regels van toegang tot een openbaar terrein.
14. Voor de toegang tot het terrein gelden de huisregels van de Stichting NoordOogst.
15. De toegang tot het terrein is mogelijk gedurende de weekdagen van 9.00 tot 18.00.
16. De Stichting Beelease stelt zich onder geen voorwaarde verantwoordelijk voor letsel, diefstal,
ontvreemding, molest of ander vormen van persoonlijke schade opgelopen op en tijdens het
bezoek aan het terrein met de fruitbomen.

