Dank voor je aankoop
Op de achterzijde vind je de montage instructie. De uitgebreide
handleiding wormcomposteren kun je downloaden van
www.balkonton.handleiding .
In de maandelijkse nieuwsbrief deel ik regelmatig tips over
wormcomposteren, stadstuinieren, en leuke aanbiedingen. Meld je aan
via balkonton.nl/aanmelden.
Als klant van Balkonton kun je eenmalig wormen (na)bestellen zonder verzendkosten. Stuur een mailtje met je
ordernummer naar ireen@balkonton.nl met als onderwerp ‘code gratis verzending compostwormen’ om de code
aan te vragen.

Inhoud van de doos
●
●
●
●
●

1 zakje met vier wielen en een kraantje.
1 open onderring (het draaiplateau) met daarin vier gaten om de wielen te monteren.
2 gesloten zwarte deksels, waarvan 1 als bodem dient.
1 zwarte opvangbak waarin je het kraantje kunt monteren.
3 composteerbakken (in zwart of kleur).

Indien besteld:
● 1 zwarte plantenring, vergelijkbaar met de zwarte composteerring maar iets minder diep.
● extra composteerbakken (in zwart of kleur)

Heb je tegelijkertijd compostwormen, startpakket, lavameel, hennepmatjes, of kweekgrond besteld? Deze
worden rechtstreeks verzonden door de wormenkweker. Hiervoor heb je dus een aparte track en trace
mail gekregen.

Korte montage instructie ronde wormenbak
1. Bevestig het kraantje aan de opvangbak
2. Het draaiplateau heeft een boven en een onderzijde. De bovenzijde herken je aan de dubbele richelrand
waar later het voetstuk bovenop komt. Bevestig de vier wielen aan de onderzijde van het draaiplateau.
3. Plaats de eerste zwarte plaat (het voetstuk) op het draaiplateau met wielen. NB: Het deksel en het
voetstuk zijn identieke onderdelen.
4. De opvangbak komt los bovenop deze eerste zwarte plaat/het voetstuk te staan
5. daar boven op komen de composteerringen, en dan of een plantenring of een deksel.

Samengestelde tekening

Het draaiplateau met gemonteerde wielen

Ga naar www.balkonton.nl/handleiding voor de link naar een filmpje met meer
uitleg over de montage en het gebruik. En voor de pdf ‘handleiding
wormcomposteren’. Of kijk bij meest gestelde vragen voor meer achtergrond
informatie.
Heb je daarna nog vragen? Aarzel niet me te mailen of bellen.
Tonnen vol groene groeten,
Ireen Laarakker
Balkonton
Moestuinlaan 16
1036 KD Amsterdam
06 3855 3833 ireen@balkonton.nl

