
Beste Tuinders, 
Voor het seizoen van 2023 is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

collectieve inkoop van zaden en pootgoed via onze vereniging.  

Namelijk het vertrouwde Garant zaden en dit jaar is er ook een nieuwkomer 

zaadhandel van der Wal. 

Het assortiment van zaadhandel van der Wal is net iets anders en er is de 

mogelijkheid om een webshop bestelling te plaatsen. 

 

Waarom zou je gebruik maken van een collectieve zaad en pootgoed 
inkoop via onze vereniging? 

 
Met een collectieve inkoop steun je onze volkstuinvereniging, terwijl de vereniging zorgt voor 

bestelling en levering. Zaden en pootgoed worden op tijd geleverd. Beide zaadhandelaren zijn 
gecertificeerde bedrijven met garantie voor soortechtheid en kiemkracht. 
 
 
 

Garant Zaden 
• Zaaigids is op te halen in de kantine en bestellijsten dienen ingeleverd te zijn voor 7 

januari 2023 

• Bestellingen worden geleverd rond half Februari 

• Betaling is achteraf bij levering en kan overgemaakt worden op NL52 RABO 0181 0026 71 

t.n.v. Volkstuin DELTA ovv naam en tuin nummer 

 

 

Zaadhandel van der Wal 
• Zaaigids op te halen in de kantine en bestellijsten dienen ingeleverd te zijn voor 7 januari 

2023 

• Er is ook een mogelijkheid om een bestelling te plaatsen via de webshop: 

www.zaadhandelvanderwal.nl 

Bij het afronden van de bestelling dient in het opmerkingenveld de volgende gegevens 

toegevoegd te worden: Debiteurnummer 16454 tnv VTV Delta. De webshop bestelling  

moet afgerond te worden d.m.v. "vooruitbetalen" 

Webshopbestellingen die na zondag 7 januari 2023 geplaats worden kunnen niet meer 

meegenomen worden in de collectieve levering 

• Na plaatsen van een webshopbestelling graag een mailtje sturen naar 

volkstuindelta@hotmail.com. Voor onze eigen administratie 

• Bestellingen worden geleverd rond half Februari 

• Betaling is achteraf bij levering en kan overgemaakt worden op NL52 RABO 0181 0026 71 

t.n.v. Volkstuin DELTA ovv naam en tuin nummer 

http://www.zaadhandelvanderwal.nl/
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