AANVRAAGFORMULIER

BEMESTINGSADVIES
Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

voorletters en naam
straatnaam en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres, u ontvangt het advies dan digitaal

K RUIS AAN WAT VAN TOEPASSING IS :
☐

Ik ben lid van tuinvereniging: vul de naam en plaats van uw tuinvereniging in

☐

Ik heb een abonnement op De Tuinliefhebber

☐

Ik ben lid van de Vriendenkring Natuurlijk Tuinieren

☐

Overig

U W GEGEVENS OVER DE TUIN EN TUINGROND :
De grootte van mijn tuin is in m²:
Het grondmonster is genomen op:
Mijn tuin is een:

☐ moestuin

m²
datum
☐ gazon

☐ siertuin
De grondsoort is: ☐ zand
☐ klei

☐ zavel
☐ veen

Het grondmonster is verzonden/ingeleverd op: Klik hier om de datum in te vullen

H ANDLEIDING VOOR HET NEMEN VAN EEN GRONDMONSTER :
Verzamel met een schepje van zo’n 20 plaatsen verspreid over de tuin een klein beetje grond. Schuif
eerst de bovenste 5 cm opzij en neem dan naar beneden toe een schepje grond. Verzamel de 20
schepjes in een emmer. Goed roeren. Stop daarvan dan ongeveer 300 gram in een goed af te sluiten
plastic zak. Stop de plastic zak vervolgens tussen twee dunne plaatjes karton in een stevige en
voldoende gefrankeerde A4-envelop. Zorg ervoor dat het geheel niet dikker wordt dan 3,5 cm en
niet zwaarder dan 500 gram. Zo past het geheel in de brievenbus en bespaart u portokosten.
Inzenden
Stuur het grondmonster met dit ingevulde formulier naar:
AVVN
Vogelvlinderweg 50
3544 NJ Utrecht
EN maak tegelijkertijd € 45,00 1 over op ING: NL07INGB0000010952 of Rabobank :
NL65RABO0394724089 t.n.v. AVVN, Utrecht, o.v.v. ‘bemestingsadvies’ EN uw naam en adres.
Zodra de betaling binnen is wordt uw grond onderzocht en ontvangt u de analyse met het
bemestingsadvies.

Bent u geen lid van een aangesloten vereniging dan wel de vriendenkring en geen
abonnee, dan betaalt u € 60,--.
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