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Zelf je bessen plukken
Plukregels

Voor een gezellige plukmiddag of -ochtend meld je je bij de zelfplukbalie.

Hier haal je een entreebewijs en een (leen)emmer. Kinderen jongeren dan

10 jaar krijgen een kleine emmer.

 Om picknicken en andere activiteiten in de plantage te voorkomen,

vragen wij je om je tas achter te laten bij de balie. Bij mooi weer, kun

je ook je jas afgeven.

 Eigen emmers op de plantage zijn niet toegestaan. Iedereen die de

plantage betreedt, moet wel in het bezit zijn van een emmer. Ook als

je een kind begeleidt.

 Soms controleren we in de plantage. Houd het entreebewijs dus bij

je. Deze heb je ook nodig bij het afrekenen van de bessen. Dan wordt

je entree geld verrekend.

 Neem je een break op het terras? Zeker doen. Op het terras zijn

geen emmers toegestaan, plaats deze even bij de zelfplukbalie.

 Alles wat je plukt, moet ook betaald worden. Wij nemen geen bessen

terug. Tussentijds wegen mag natuurlijk altijd.

 De zelfplukprijs ligt vast.

 Heb je minder dan een kilo (voor een kind 500 gram) geplukt, dan

krijg je geen geld terug.

Tips

Neem een eigen emmer mee om de bessen in over te hevelen na het

plukken.

Proef eerst een aantal bessen, voordat je ijverig gaat plukken. We

hebben namelijk verschillende soorten blauwe bessen en het is aan

jou om erachter te komen welke jij het lekkerste vindt.

Vraag ons personeel om plukadvies.

Bekijk de weersverwachtingen. Bij plotseling slecht weer, geven wij

geen geld voor het entreebewijs terug.

Kosten

Klaar? Kom met je gevulde emmer naar de zelfplukbalie. Daar wegen we

de ‘vangst’. Het totale gewicht aan bessen wordt vermenigvuldigd met de

zelfplukprijs per kilo. Deze prijs ligt vast. De entree voor de zelfpluk wordt

verrekend met het totaal bedrag van het aantal geplukte kilo’s.

De entree voor de zelfpluk kost voor een volwassenen € 4,50 en voor

kinderen € 2,25 ( t/m 10 jaar).
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Voorbeeld 1:

Je hebt 2,2 kilo geplukt. De prijs per zelfgeplukte kilo is € 4,50.

Bij inlevering van je entreebewijs betaal je:  2,2 kg x € 4,50 = € 9,90 – €

4,50 = € 5,40

Voorbeeld 2:

Samen met je zoon van 6 heb je 3,2 kilo geplukt. De prijs per

zelfgeplukte kilo is € 4,50.

Bij inlevering van je entreebewijs betaal je: 3,2 kg  x € 4,50 = € 14,40 –

€ 6,75 = € 7,65

Verrassing!

De kinderen krijgen een echt plukdiploma. Want volleerd bessenplukker,

dat word je niet zomaar. Dit jaar hebben wij nog een extra verrassing bij

het diploma.

HEEL VEEL PLUKPLEZIER!
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