
Regenton actie Groener Goirle     

Een fijne groene tuin moet natuurlijk  nat gehouden worden. Zonder water is er geen leven 
mogelijk, zonder water groeit er niks. In plaats van het kostbare kraanwater kunnen we ook 
gratis water gebruiken, van de regen. Je kan de regenpijp ontkoppelen van het riool en het 
regenwater in de tuin laten lopen. Je vangt het regenwater op en als het droog is, gebruik je 
het voor de tuin.  Dit kun je doen in een regenton om je planten te verzorgen. Dat vindt je 
tuin fijn, planten gaan groeien, het bodemleven verbetert en je hebt minder last van 
overstromingen bij hoosbuien. Je helpt de natuur: bloeiende planten geven nectar en 
stuifmeel,  waar insecten van leven. En vogels en vleermuizen hebben weer insecten nodig 
en bessen om te overleven. Groener Goirle houdt deze regenton actie om u te stimuleren 
uw tuin biodiverser te maken. Via deze actie krijgt u van Groener Goirle  € 55,-. korting.

Je kiest en koopt één van de 4 regentonnen die past bij jou en je tuin. Een rustiek voormalig 
wijnvat, een design versie met plantenbakje of een ‘gewoon’ model. Ga vooral voor zo groot 
mogelijk. (zie ommezijde)

Wat betaalt Groener Goirle:  (met subsidie van de gemeente Goirle): Totaal € 55,-
 Gedeelte van de aansluitkosten aan de regenpijp met mogelijkheid af te koppelen 

van het riool, maximaal 1 uur, materiaal niet inbegrepen.
 Overloopset met (in te graven)slang van 4 meter
 Transport: gratis levering met advies voor afkoppeling.

Wat betaalt u:
 U kunt kiezen uit 4 verschillende regentonnen. (zoz)
 Aansluitkosten  € 30,25
 Accessoires die u bij de ton aanschaft:

Zinken overloop, met klepje 70/80 € 39,95
PVC overloop voor brede regenpijp 70/80 € 13,95
Onderzetter, hout, groot € 39,95
Onderzetter, hout, klein, voor 150 l vat € 35,95
Kraan, hout € 18,50
Kraan, messing € 55,75

Op bovenstaande artikelen krijgt u via onze actie 10% korting van leverancier Beijens, 
Udenhout. 

 Aansluitkosten, meer dan 1 uur worden door de klant zelf betaald, tegen uurtarief.
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Beijens regentonnen: 013-5112890 mobiel: 0623164962 en www.regentonnen.nl

Voorwaarden:
Maximaal  één vat per adres, in Goirle of Riel
Alleen te leveren aan mensen met een groene tuin.
Kijk voor meer informatie op www.biodiversiteitgoirle.nl 

Informatie en bestelling plaatsen op : www.biodiversiteitgoirle.nl;  dmv het invulformulier
Op = Op

http://biodiversiteitgoirle.nl/


Regenton 200 Liter met los deksel en handvat 

€ 125,50

hoogte: 95 cm
diameter: 60/70/60 cm
materiaal: eikenhouten, wijnvat
 deksel met handvat

Houten regenton 225 liter met los deksel en handvat
-transportvat met zwaardere ijzeren ringen

€ 149,50

hoogte: 95 cm
diameter: 60/70/60cm
materiaal:  (dik) eikenhout, wijnvat
deksel met handvat

Kastanjehouten Regenton 150 Liter met los deksel

€ 137,50

hoogte: 80 cm
diameter: 45/55/45 cm
materiaal: kastanjehout nieuw
deksel  met handvat

Green Basics Regenton 200 Liter

€ 129,-

materiaal: kunststof, is recyclebaar
hoog; 106.8 cm
breed: 61.1 cm
kleur: zwart
Deksel: tevens plantenbak/ bloembak
 


