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LEES- &  
GEBRUIKSWIJZER ADDENDUM

Het Handboek Bomen is een zorgvuldige bundeling van 
gestandaardiseerde procedures, normen en kwaliteitseisen die betrekking 
hebben op de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen.

Het Handboek Bomen 2014 is met grote zorg opgesteld door het Norminstituut Bomen, in samenwerking met 
en gevalideerd door een brede afspiegeling van de vakwereld, waaronder opdrachtgevers, opdrachtnemers en 
erkende onderwijsinstituten.

Het Handboek Bomen is echter ook een dynamisch document waarin steeds op basis van concrete situaties of 
voortschrijdend kennisinzicht binnen het instituut of de vakbranche aanvullingen nodig kunnen zijn. 

Het voor u liggende addendum omvat het herschreven H.5 Leveren (laan)bomen als vervanging van het 
bestaande hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen 2014. 

Indien u het vervangende hoofdstuk van toepassing wilt verklaren dan het is belangrijk dat bij een uitvraag 
een juiste verwijzing wordt gemaakt naar het relevante hoofdstuk en dat het betreffende hoofdstuk als digitale 
bijlage (PDF) samen met het Handboek Bomen wordt vermeld en bijgevoegd. Tevens dient u te vermelden dat het 
nieuwe hoofdstuk in het addendum het oorspronkelijke hoofdstuk vervangt.

VERWIJZING NAAR
Conform kwaliteitseisen
Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)
H.5 Leveren (laan)bomen
Vervanging van het oorspronkelijke H.5 | Handboek Bomen 2014

Toepassing Handboek Bomen en Addendum, inclusief verwijzing naar, uitsluitend toegestaan voor 
licentiehouders van het Norminstituut Bomen conform de licentievoorwaarden Handboek Bomen 2014.

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
Toepassing, inclusief verwijzen naar, uitsluitend toegestaan voor licentiehouders.
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HOOFDSTUK 5  
LEVEREN (LAAN)BOMEN

Het leveren van bekweekte, minimaal  
‘EG-kwaliteit’ gecertificeerde (laan)bomen met 
een stamomtrek vanaf kwekerijmaat 12-14 cm.

ALGEMENE EISEN

De te leveren bomen moeten van zodanige kwaliteit zijn dat er, met inachtneming van de gestelde leverings- en 
verwerkingseisen, een duurzame en kwalitatief hoogwaardige beplanting kan worden gerealiseerd.

Geleverde bomen moeten als algemene eis:
•  voldoen aan alle EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen (‘EG-kwaliteit’);
• van hoogwaardige kwaliteit en soort- en rasecht zijn;
• in goede conditie en vitaliteit verkeren en vrij van ziekten en aantastingen zijn;
• een evenwichtige kluit- of wortelgrootte hebben die is afgestemd op de boom- en kroongrootte;
• vrij van noemenswaardige schades zijn;
• volgens de voorgeschreven bestellijst worden geleverd;
•  ten minste voorzien zijn van een etiketlabel en een bijbehorend leveranciersdocument en – indien wettelijk van 

toepassing – een EG-plantenpaspoort;
• vakkundig worden geleverd en gelost op de voorgeschreven datum, tijd en losplaats.

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
Toepassing, inclusief verwijzen naar, uitsluitend toegestaan voor licentiehouders.



N
O

R
M

IN
S

TITU
U

T B
O

M
EN

 H
A

N
D

B
O

EK
 B

O
M

EN
 2014 A

D
D

EN
D

U
M

 2016 - H
5

4

SPECIFIEKE EISEN

5.1 Het leveren van (laan)bomen mag alleen worden uitgevoerd door of onder directe begeleiding van 
vakbekwaam personeel dat specifiek en vakinhoudelijk op de hoogte is van de in het Handboek Bomen gestelde 
eisen ten aanzien van de levering van (laan)bomen. Handboek Bomen 2014 | Algemene bepalingen, art. 5.

De transporteur moet in staat zijn de levering volgens gestelde eisen, vakkundig en zelfstandig uit te voeren 
(art. 5.23).

5.2 Het leveren van (laan)bomen moet voldoen aan de in hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen 2014 (Addendum 
2016) gestelde eisen. 

5.3 Voor zover niet specifiek anders voorgeschreven vermeldt de aannemer, rekening houdend met de gestelde 
(leverings)eisen, wanneer en op welke wijze de levering zal plaatsvinden (Algemeen tijdschema). Handboek 
Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 1.

5.4 De levering moet zodanig plaatsvinden dat de betreffende werkzaamheden in relatie tot de (directe) 
omgeving schadevrij worden uitgevoerd. Onder schadevrij wordt tevens verstaan het voorkomen van schade 
aan (buur)bomen en beplantingen alsmede het voorkomen van schade aan de groei- en standplaats zoals 
bodemverdichting, bodem- c.q. toplaagverslemping, rij- en inslagsporen et cetera.

Bestaande schades moeten door de aannemer voorafgaand aan het werk / de levering gemeld worden. Handboek 
Bomen 2014 | Algemene bepalingen | art. 2. 

5.5 De te leveren bomen moeten van zodanige kwaliteit zijn dat er, met inachtneming van de gestelde leverings- en 
verwerkingseisen, een duurzame en kwalitatief hoogwaardige beplanting kan worden gerealiseerd.

5.6 De te leveren bomen dienen te voldoen aan alle EU-fytosanitaire voorschriften en EU-richtlijnen (info: www.
naktuinbouw.nl). 

5.7 De te leveren bomen dienen ten minste te zijn voorzien van een voorgeschreven etiketlabel (overzicht 5.7), een 
leveranciersdocument en, indien wettelijk van toepassing, een EG-plantenpaspoort.  

Met dit etiketlabel (art. 5.7) wordt bedoeld: 

een label overeenkomstig het leveranciersdocument (art. 5.22) dat ten minste standaard en op de juiste wijze is voorzien van:

-  Soortnaam (indien van toepassing met vermelding van variëteit, cultivar en onderstam of op eigen wortel)
-  Herkomst
-  Identiteitscode van de partij
-  Vermelding van ‘EG-kwaliteit’
-  Vermelding van ‘EG-plantenpaspoort’ (indien van toepassing)

Met een aanvullende vermelding op het label van: 
-  ‘Naktuinbouw kwaliteitscontrole’ en het Naktuinbouwregistratienummer 

5.7 Overzicht: Etiketlabel  | Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
Toepassing, inclusief verwijzen naar, uitsluitend toegestaan voor licentiehouders.
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5.8 De te leveren bomen dienen aantoonbaar op de kwekerij regelmatig en voldoende vaak te zijn verplant en zodanig 
bekweekt te zijn dat er sprake is van een evenwichtige kluit- of wortelgrootte die is afgestemd op de boom- en kroon-
grootte (art. 5.15). De kluiten moeten zodanig doorworteld en samenhangend zijn dat deze niet uiteenvallen (art. 5.11).

5.9 Plantmateriaal dat wordt aangeboden als één partij dient uniform van herkomst, grootte, vorm, kroonopbouw 
en stamomvang te zijn. 

5.10 Alle bomen binnen een partij moeten vallen binnen de voorgeschreven omtrekklasse (gemeten op 100 cm 
boven de wortelhals, art. 5.15). De gestelde maatvoering geldt op het moment van levering. Zonder toestemming 
van de opdrachtgever mag het plantmateriaal binnen één partij onderling niet meer dan +/- 10% verschillen en/
of afwijken in boomhoogte en kroonbreedte.

Indien het plantmateriaal reeds op de kwekerij vooraf individueel is voorgekeurd (geselecteerd) vervallen de 
eisen voor de bovengrondse eisen (art. 5.11 B), voor zover op het moment van de voorkeuring reeds toetsbaar. 
Alle overige kwaliteitseisen blijven onverminderd van kracht. De aannemer moet borgen dat geselecteerde 
bomen ook feitelijk worden geleverd.

5.11 Te leveren bomen dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen en specificaties in overzicht 5.11. Afwijkingen als 
gevolg van soortspecifieke eigenschappen of specifieke omstandigheden zijn uitsluitend toegestaan met expliciete 
toestemming van de opdrachtgever.

KWALITEITSEISEN EN SPECIFICATIES (LAAN)BOMEN 

A) Algemeen
- hoogwaardige kwaliteit en soort- en rasecht
- in goede conditie en vitaliteit verkerend en vrij van noemenswaardige ziekten en aantastingen
- voldoende vaak en regelmatig verplant (art. 5.8)
- op natuurlijke wijze volledig afgerijpt (art. 5.12)
- voorzien van een juist maat(kleur)label (art. 5.15)
- voorzien van een voorgeschreven etiketlabel (art. 5.7) 
- voorzien van een voorgeschreven leveranciersdocument (art. 5.22)
-  (indien wettelijk van toepassing) aanvullend voorzien van een EG-plantenpaspoort (art. 5.7) 

Veredelde bomen:
-  bij veredelde bomen moet de ent of oculatie van zowel de cultivar als de eventuele tussenstam goed vergroeid zijn, recht op 

de onderstam respectievelijk tussenstam staan en zijn vermeerderd volgens het advies van de Raad voor de  Boomkwekerij, 
 Kwaliteitsnormen 2012, tabel pag. 14 en 15 ‘Ent-onderstam problemen bij laanbomen  (onverenigbaarheid)’. Zowel de  onderstam 
als de tussenstam moet takvrij zijn.  

B) Kwaliteitseisen bovengronds
- rechte, doorgaande, niet aangebonden en niet vergaffelde spil (stam) met rechte, doorgaande harttak
-  evenwichtige kroonopbouw met ten minste 4 tot 8 gelijkmatig verdeelde takken, waarvan ten minste 4 in de bovenste helft van de kroon 
-  onderling gelijkmatig ontwikkelde, niet te dikke takken; takdiameter maximaal 50% van de stamdiameter op  aanhechtingshoogte 

(gemeten op de tak ter hoogte van de takkraag en op de stam direct boven de takaanhechting)
-  kroon vrij van ‘probleemtakken’ waaronder wordt verstaan: dubbele top | te dikke takken | beschadigde takken | zuigers of slecht 

aangehechte takken
-  vrij van noemenswaardige beschadigingen, waaronder tevens wordt verstaan (te) grote snoeiwonden. (snoeiwondgrootte 

 maximaal 50% van de stamdiameter, gemeten direct boven de snoeiwond met een snoeiwondoppervlak van maximaal 4 cm2)
-  vanaf 2,0 tot 2,50 m takvrije stam (art. 5.15) met als uitgangspunt een takvrije stam van 1/3 van de boomlengte (verhouding kroon : 

takvrije stam = 2:1). Beveerde bomen en zuilvormen hebben een takvrije stam van maximaal 50 cm, gemeten vanaf de wortelhals 
tot aan de onderzijde van de eerste takaanzet

-  goede stamomtrek-boomlengteverhouding, stevig genoeg om de eigen kroon zelfstandig te kunnen dragen. 
Voor de maten 12-14 cm en 16-18 cm tot en met 25-30 cm geldt een reguliere verhouding stamomtrek-boomlengte van  maximaal 
1:30. Voor snelgroeiende boomsoorten (bijvoorbeeld wilg, populier en els) geldt een reguliere verhouding van  maximaal  
1:30 + 100cm. De boomlengte wordt gemeten vanaf de wortelhals tot halverwege de topscheut c.q. harttak, de  stamomtrek wordt 
 gemeten op 100 cm boven de wortelhals

-  de actuele topscheut (harttak) moet in lengte in verhouding zijn met de rest van de kroon en mag niet zijn ingenomen en dient 
voldoende stevig en goed aangehecht (vergroeid) te zijn en recht op de stam te staan. De eventuele klik dient weggeknipt te zijn en 
mag de stevigheid van de stam of harttak niet negatief beïnvloeden.

Vervolg >>

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
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VERVOLG KWALITEITSEISEN EN SPECIFICATIES (LAAN)BOMEN 

C) Kwaliteitscriteria ondergronds

• Wortelpruik (bomen zonder kluit)
- voldoende omvang wortelpruik (naakte wortel), maatvoering wortelpruikdiameter (art. 5.15)
-  rondom in alle richtingen regelmatig ontwikkelde, goed vertakte vitale hoofdwortels met een goede, intensieve en gelijkmatig 

verdeelde vitale haarwortelontwikkeling
- hoofdwortels vrij van wurgwortels, kruisende en/of ronddraaiende wortels of wortels met noemenswaardige knikken
-  vrij van wortelonkruid, wortelknobbels en mechanische, parasitaire aantastingen, chemische en/of klimatologische beschadigingen
- wortelpruik in goede conditie en vitaliteit en permanent beschermd tegen uitdroging (o.a. zon en wind), vorst en broei

• Wortelkluiten (bomen met kluit)
- voldoende kluitomvang, maatvoering kluitdiameter (art. 5.15)
- volledig beschermd met natuurjute en omsloten met uitgegloeide, niet-gegalvaniseerde draadkorf
-  de boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat; er mag geen sprake zijn van een kunstmatig gevormde grondkluit, 

dus geen kluit met aanvulgrond
-  de wortelkluit moet volledig en gelijkmatig doorworteld zijn met wortels van de boom, met een intensieve en gelijkmatig verdeelde 

vitale haarwortelontwikkeling
-  vrij van wortelonkruid, wortelknobbels en mechanische, parasitaire aantastingen, chemische en/of klimatologische beschadigingen
- de kluit moet zodanig doorworteld en samenhangend zijn dat deze niet uiteenvalt
- wortelkluit in goede conditie en vitaliteit en permanent beschermd tegen uitdroging (o.a. zon en wind), vorst en broei

• Containerkluiten (bomen in container)
- voldoende kluitomvang, maatvoering kluitdiameter (art.5.15)
- beschermd in een container
-  de grond in de container moet volledig en gelijkmatig doorworteld zijn met wortels van de boom, met een intensieve en gelijkmatig 

verdeelde vitale haarwortelontwikkeling
-  vrij van wortelonkruid, wortelknobbels en mechanische, parasitaire aantastingen, chemische en/of klimatologische beschadigingen
- de kluit moet zodanig doorworteld en samenhangend zijn dat deze bij het verwijderen van de container niet uiteenvalt
- containerbomen moeten minimaal 1 en maximaal 2 jaar zijn bekweekt in de container waarin zij worden aangeleverd 
- in de container(kluit) mag geen sprake zijn van draai- of wurgwortels 
- wortelkluit in goede conditie en vitaliteit en permanent beschermd tegen uitdroging (o.a. zon en wind), vorst en broei

5.11 Overzicht: Kwaliteitseisen en specificaties (laan)bomen | Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)

5.12 Het plantmateriaal dient voorafgaand aan de levering op natuurlijke wijze volledig te zijn afgerijpt (natuurlijke 
bladval niet groenblijvende soorten). Voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven, mag het oprooien op 
de kwekerij ten behoeve van de levering van bomen met een draadkluit of naakte wortelpruik in het najaar niet 
plaatsvinden vóór 15 november.

5.13 Het plantmateriaal dient vrij te zijn van noemenswaardige schades. Worteleinden zijn niet rafelig of gekneusd 
en (voorheen) beschadigde wortels of takken moeten middels deskundige snoei zijn verwijderd, mits deze 
selectieve wortel- c.q. taksnoei de overige gestelde kwaliteitseisen van de boom niet frustreert.

5.14 Een ingenomen kroon, bijvoorbeeld snoei ten behoeve van een gereduceerde kroonomvang  
(‘kroon-wortel’-verhouding), is zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan.

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
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5.15 Als eis voor het aantal malen verplant en de maatvoering voor de te leveren (laan)bomen gelden de eisen in 
overzicht 5.15. De stamomtrek voor de kwekerijmaat wordt gemeten op 100 cm boven de wortelhals. 

Afwijkingen van de (tak)vrije stam als gevolg van soortspecifieke eigenschappen of specifieke omstandigheden 
zijn uitsluitend toegestaan met expliciete toestemming van de opdrachtgever.

MAATVOERING PLANTMATERIAAL (LAAN)BOMEN

omtrekmaat labelkleur aantal x verplant kluitdiameter worteldiameter  vrije stam
stam    (naakte wortelpruik) laanboom
(in cm)  (minimaal) (minimaal) (minimaal) (minimaal)

12 - 14  wit 3x verplant    40 cm 60-70 cm 200 cm
14 - 16 blauw 3x verplant   45 cm   70-80 cm 220 cm

16 - 18 geel 3x verplant   50 cm   70-80 cm 240 cm
18 - 20 rood 3x verplant   55 cm   80-90 cm 240 cm

20 - 25 wit 4x verplant     70 cm 90-100 cm 250 cm
25 - 30 blauw 4x verplant   80 cm 115-125 cm 250 cm

30 - 35 geel 4x verplant  100 cm  250 cm
35 - 40 rood 5x verplant   110 cm  250 cm

40 - 45 wit 5x verplant 120 cm   250 cm
45 - 50  5x verplant 130 cm  250 cm

50 - 60  6x verplant 150 cm  250 cm

5.15 Overzicht: Maatvoering plantmateriaal (laan)bomen | Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)

5.16 Alle benodigde maatregelen moeten worden genomen om de kwaliteit, vitaliteit en conditie van het 
plantmateriaal (vanaf het moment van oprooien) tot aan de levering te waarborgen. 

Extra zorg moet worden besteed aan het oprooien, het verladen, de opslag, het transport en het lossen van het 
plantmateriaal (o.a. afgedekt transport, voorkomen van schades, kneuzingen, broei, uitspoelen en uitdrogen).

5.17 Plantmateriaal met een wortelpruik (naakte wortel) moet vanaf het moment van oprooien (kwekerij) tot aan 
de levering steeds zodanig afgeschermd zijn dat de fijnere (haar)wortels permanent worden beschermd tegen o.a. 
uitdroging, vorst en broei, ook wanneer deze wortelpruik is gedipt (art. 5.18).  

5.18 Indien een worteldip (bescherming tegen het uitdrogen van een naakte wortelpruik) is voorgeschreven, dient 
de wortelpruik direct na het oprooien te zijn voorzien van de voorgeschreven worteldip (bestellijstoverzicht 
5.20). 

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
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5.19 Aanvullende specifieke eisen (voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven) voor leibomen, bol- en 
treurvormen, zijn weergegeven in overzicht 5.19.

AANVULLENDE SPECIFIEKE EISEN VOOR LEIBOMEN, BOL- EN TREURVORMEN

Leibomen  
- leibomen zijn minimaal 1 jaar geleid gekweekt
- de vertakking van de kroon (onderste etage) moet beginnen op ten minste 220 cm vanaf de grond
-   de gesteltakken (etages) moeten gelijk van opbouw zijn
- de etages moeten in een verticaal vlak staan en de onderste gesteltakken moeten minimaal 100 cm lang zijn
- de onderste etage dient te bestaan uit de zwaarst ontwikkelde (dikste) gesteltakken
-  de linker en rechter gesteltak van de eerste etage mogen niet meer dan 15 cm in afstand verschillen en moeten ongeveer even dik zijn
- de etages moeten 40 tot 50 cm van elkaar verwijderd zijn
- de etages (gesteltakken) moeten allemaal horizontaal geleid zijn ten opzichte van de stam
- de inplanthoek van de gesteltakken tot de stam moet tussen 80 en 90 graden liggen
- leibomen moeten minimaal 4 etages hebben

Bol- en treurvormen
-  bolvormen mogen niet meer dan 1 ent bezitten. Twee oculaties zijn wel toegestaan, mits deze tegenover elkaar en op ongeveer 

dezelfde hoogte staan
- de (takvrije) stam  moet ten minste 220 cm bedragen
- de takken dienen rondom regelmatig verdeeld en ongeveer even lang te zijn

5.19 Overzicht: Aanvullende eisen voor leibomen, bol- en treurvormen | Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)

SPECIFIEKE EISEN H.5 LEVERING EN KEURING

5.20 Plantmateriaal dient te worden geleverd conform de bestellijst. Deze bestellijst vermeldt ten minste de 
aspecten in overzicht 5.20.

BESTELLIJST (LAAN)BOMEN

Algemeen
•  Naam opdrachtgever
•  Bestek-, referentie- of werknummer
•  Leveringsadres (of indicatief leveringsadres ten behoeve van raamcontract)
•  Leveringsdatum en leveringstijden (of vermelding ‘levering op afroep’: najaar | voorjaar + jaartal)
•  Verwijzing naar gestelde eisen: Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016) | H.5 | Leveren (laan)bomen 

Per te leveren partij
•  Soortnaam (indien van toepassing variëteit of cultivar)
•  Maat 
•  Aantal
•  Boomtype: reguliere (laan)boom | beveerde boom | nader gespecificeerde vormboom
•  Worteltype: wortelpruik (wel of geen worteldip en welk type worteldip) | wortelkluit | container
•  Wel of geen voorkeuring (voorselectie op kwekerij) 
•  Specifieke aanvullende kenmerken en/of (kwaliteits)eisen

Bijzonderheden: bijvoorbeeld vermelding aanvullende (leverings)eisen 

5.20 Bestellijst (laan)bomen | Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016)

HANDBOEK BOMEN 2014 ADDENDUM 2016
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5.21 Elke levering dient voorzien te zijn van een bijbehorend leveranciersdocument en indien wettelijk van 
toepassing een EG-plantenpaspoort.
 
5.22 Op het leveranciersdocument staan ten minste per partij, juist en volledig vermeld de aspecten in overzicht 
5.22.

LEVERANCIERSDOCUMENT

Leveranciersdocument voorzien van: 
• Naam opdrachtgever
• Bestek-, referentie- of werknummer

• Vermelding: 
 - Levering conform bestellijst (art. 5.20) 
 - Conform eisen Handboek Bomen 2014 (Addendum 2016) | H.5 | Leveren (laan)bomen 
 - Aanvullende, op bestellijst gestelde (leverings)eisen: ….
• Naam leverancier
• Naam transporteur en chauffeur 
• Locatie, datum en tijdstip van laden
• Datum aflevering, afleveradres (incl. contactgegevens) en tijdstip aflevering 

Bijzonderheden: bijvoorbeeld vermelding aanvullende (leverings)eisen

Vermelding per partij te leveren bomen (overeenkomstig etiketlabel):
• Soortnaam (indien van toepassing variëteit, cultivar en onderstam of op eigen wortel) 
• Herkomst  
• Identiteitscode van de partij 
• Vermelding EG-kwaliteit 
• Vermelding EG-plantenpaspoort (indien van toepassing)
• Naktuinbouwregistratienummer (NAK T)

Aangevuld per partij:
• Datum oprooien
• Maat
• Aantal
• Boomtype: reguliere (laan)boom | beveerde boom | nader gespecificeerde vormboom
• Vermelding wel of niet voorgekeurd (voorselectie kwekerij)
• Worteltype: wortelpruik (vermelding wel/niet worteldip en type worteldip) | wortelkluit | container
• Specifieke aanvullende kenmerken en/of (kwaliteits)eisen 
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5.23 De levering moet vakkundig en zelfstandig door de aannemer (transporteur) worden uitgevoerd. Deze moet, 
voor zover niet specifiek anders is voorgeschreven of overeengekomen, daartoe zelf alle benodigde hulpmiddelen, 
onder andere ten behoeve van het laden en lossen, beschikbaar hebben.

5.24 Het lossen van de bomen en de afgifte van het leveranciersdocument (en indien van toepassing EG-
plantenpaspoort) vinden plaats bij aflevering op de voorgeschreven losplaats op aanwijzing. 

5.25 Keuring en reclameren van het geleverde plantmateriaal vinden na levering plaats (binnen 10  werkdagen) op 
alle zichtbare kwaliteitseisen. 

Niet (direct) zichtbare kwaliteitseisen (zoals samenstelling van de grond- of containerkluit) blijven 
reclameerbaar tot aan het moment van aanplanten (uiterlijk 6 maanden na levering), de soort- en rasechtheid 
tot 1 groeiseizoen na levering.

PLANTEN, NAZORG EN PLANTGARANTIE:
Voor het ‘Planten van bomen’ en een aanvullende ‘Nazorg en plantgarantie’ wordt verwezen naar Handboek Bomen 2014 | 
H.6 | Planten bomen en H.7 | Nazorg en plantgarantie bomen.
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