Betingelser for planting av hekk
Len deg tilbake og la oss gjøre jobben
Vi jobber med dyktige gartnere som har erfaring med å håndtere og plante hekkplanter. Når
du har bestilt din nye hekk og valgt planting, kontakter vi en gartner i ditt område. Gartneren
tar kontakt med deg, koordinerer og gjennomfører plantingen.
1) Du velger uke for levering av hekkplantene når du bestiller i vår nettbutikk og gartneren vil
tilpasse plantingen i henhold til dette.
2) Du er ansvarlig for å måle plantelenge før du bestiller.

3) Gartneren kontakter deg ca. en uke før levering av hekken for å avklare praktiske spørsmål
og dere koordinerer plantetidspunkt.
4) Du må være hjemme når gartneren kommer og er ansvarlig for å markere / informere
anleggsgartneren om hvor hekken skal plantes. Plantes i tomtegrenser, må dette avtales med
naboen.
5) Plantene plantes profesjonelt iht. vår planteveiledning.
6) I tillegg til planting kan du velge Plantepakke+ som inkluderer jordforbedring, duk, bark
og dryppslange. Dryppslange legges ut langs hekken, men kobles ikke til kran.
7) Du er ansvarlig for avhending av evt. overskuddsmasse / jord.
8) Jorden i plantegrøften skal være klar for planting. Stein over Ø50 mm, planter, gress samt
planterøtter over Ø15 mm må derfor være fjernet før anleggsgartneren planter. Er det under
30 cm fra bakken til fjell må det etableres en jordvoll og ekstra kostnader vil påløpe.
9) Jorden i plantegrøften skal bestå av vanlig god hagejord. Utskiftning av jord er ikke
inkludert i prisen. Har du veldig dårlig jord / masse (for eksempel leire) så gi beskjed til
anleggsgartneren når han tar kontakt, og du kan avtale utskiftning av jord direkte med
anleggsgartneren (ekstra kostnader vil påløpe).
10) For planter i potte, med klump og ferdighekk: Vi planter bare på steder der det er mulig å
kjøre plantene til - dvs. ikke steder der gartneren må bære plantene gjennom bebyggelse eller
opp mange trapper for å komme til planteplassen. Transportlenge fra nærmeste vei /
gårdsplass hvor plantene kan leveres med bil og til starten av plantegrøften skal ikke overstige
40 meter.
Barrotsplanter: Er enklere å transportere og her vil gartneren utvise større fleksibilitet ifht.
avstand fra vei / gårdsplass.
11) Tilgangsforhold og arbeidsbredde for maskiner må være minst 110 cm.
12) Å rydde og fjerne eksisterende hekk er ikke inkludert i prisen. Har du behov for å fjerne
eksisterende hekk så gi beskjed til anleggsgartneren når han tar kontakt og du kan avtale dette
direkte med anleggsgartneren (ekstra kostnader vil påløpe).
13) Vi tilbyr kun planting av hekk i Oslo, Akershus, Drammen, Hamar, Lillehammer og
Gjøvik
14) Planting av hekk forutsetter at du har kjøpt planter til hele hekkens lengde gjennom oss.

