Meest gestelde vragen m.b.t. de aanschaf van een ger/yurt:
1.

Als ik besluit een yurt te kopen, wanneer moet ik dan betalen?

Antw.

Bij bestelling 50% en een week voor aflevering 50%.
We werken alleen met 'eigen geld', d.w.z. alles is gefinancierd zonder leningen.
Daarom is het nodig dat iedereen die een yurt bij ons wil kopen een aanbetaling doet.
Deze aanbetaling gebruiken we om ervoor te zorgen dat er een geldstroom op gang
blijft naar onze werkplaats in Mongolië. Er moeten steeds materialen worden
ingekocht en medewerkers worden betaald, anders kunnen we geen yurts maken.
De tweede helft van de betaling gebruiken we om alle bijkomende kosten te financieren
zoals o.a. transport naar Nederland, opslag en afleverklaar maken en natuurlijk nog een
stukje winst waar we van leven. Alle kosten zijn al gemaakt en door ons betaald
op het moment dat we een yurt afleveren. We kunnen en willen ons niet permitteren
dat we achteraf betaald worden voor de yurt, de onzekerheid over het moment van
betalen zou er voor kunnen zorgen dat er een liquiditeitsprobleem ontstaat.
De energie die nodig zou kunnen zijn om achter ons geld aan te gaan steken we liever
in het leveren van een goed product.
Zodra iemand een yurt bij ons besteld, sturen we een factuur waarop staat wat we leveren,
wanneer en tegen welke prijs. Zo staat zwart op wit welke verplichting wij aangaan en
wat de betalingsvoorwaarden zijn. Daarmee vragen we veel vertrouwen van onze klanten
en vinden we het bijzonder om dat te krijgen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid.
Zodra wij een yurt afleveren zullen we er dan ook alles aan doen om te zorgen dat een
klant tevreden is.

2.

Welke afmetingen zijn leverbaar en wat zijn de bijbehorende prijzen?

Antw.

De volgende afmetingen zijn standaard leverbaar (zo lang de voorraad strekt):
(A) Zonder houtsnijwerk decoratie:
3.40 meter doorsnee (2-muurs) = ca. 9 vierkante meter
4.10 meter doorsnee (3-muurs) = ca. 13 vierkante meter
5.10 meter doorsnee (4-muurs) = ca. 20 vierkante meter
6.20 meter doorsnee (5-muurs) = ca. 30 vierkante meter
7.30 meter doorsnee (6-muurs) = ca. 42 vierkante meter
(B) Met houtsnijwerk decoratie:
5.10 meter doorsnee (4-muurs) = ca. 20 vierkante meter
6.20 meter doorsnee (5-muurs) = ca. 30 vierkante meter
7.30 meter doorsnee (6-muurs) = ca. 42 vierkante meter
De prijzen van onze yurts staan elders op deze website.
Grotere afmetingen zijn leverbaar in overleg.

3.

Wat is de levertijd?

Antw.

We proberen van alle uitvoeringen een aantal op voorraad te hebben. We hebben twee
leveringen uit Mongolië per jaar, de maximale levertijd is daarom 6 maanden indien we
een uitvoering niet op voorraad hebben.

4.

Waar kan ik een yurt bezichtigen?

Antw.

Elke maand houden we een 'open yurt' voor iedereen die vragen heeft over aanschaf van
en/of wonen in een yurt, gewoon nieuwsgierig is of eens een kopje thee wil drinken in
een yurt. Data staan op www.JuniperEnDeSchildpad.nl, ook kun je daar de routebeschrijving vinden.

5.

Leveren jullie ook een kachel met de yurt mee?

Antw.

Ja, wij leveren een eenvoudige Mongoolse kachel mee, waarmee je de yurt het hele jaar
rond goed warm kunt stoken en waarop je ook kunt koken. Tegen een kleine meerprijs
kunnen we ook een degelijker en/of zuiniger kachel meeleveren.
Je kunt altijd met ons overleggen welke kachels wij eventueel op voorraad hebben.
Als je zelf een andere kachel wil kopen voor de yurt, hou er dan rekening mee dat de
kachelring en het kachelpijpgat in het raampje zijn gemaakt voor een kachelpijp
van 100 mm doorsnee.

6.

Hoeveel capaciteit moet een kachel hebben?

Antw.

Voor een 4-muurs ca. 5 KW, een 5-muurs ca. 6 KW en een 6-muurs ca. 7 KW
Dit is wel afhankelijk van de plek waar de yurt komt te staan.

7.

Hoe vaak moet ik de kachel stoken?

Antw.

Voor een lange levensduur van de yurt raden we aan om de kachel zo vaak mogelijk te
stoken, liefst elke dag en anders om de dag. Reden daarvoor is dat we in West-Europa
een bijzonder vochtig klimaat hebben (hoge luchtvochtigheid) en het is belangrijk om het
vocht de yurt 'uit te stoken'. Doe je dat niet, dan blijven hout en doeken vochtig en gaat
het schimmelen; niet goed voor het materiaal en niet goed voor de gezondheid.
Dit geldt het hele jaar door, in alle seizoenen. Je voelt snel genoeg of alle spullen in de
yurt vochtig/klam zijn en ook schimmel kan je (bijna) niet ontgaan.

8.

Waarmee is het hout van de yurts van Nooitmeerhaast behandeld?

Antw.

Het hout van onze yurts is voorzien van 1 laag gekookte lijnolie. Voor het behoud van de
yurt adviseren we om binnen een half jaar na aanschaf van een yurt het hout een tweede
behandeling te geven met bijvoorbeeld gekookte lijnolie, verf, lak of beits. Hout wat
alleen is behandeld met gekookte lijnolie wordt snel grijs.

9.

Kan een yurt ook geleverd worden met:
(a) verhoogde muren
(b) meer dan één deur
(c) één of meerdere ramen in de muur
(d) rondom raampjes in het wiel (de lichtkoepel)
(e) een andere kleur 'opdruk' of helemaal geen 'opdruk' op de buitenhoes
(f) een andere kleur buitendoek

Antw.

Bovenstaande zaken zijn niet op voorraad; indien het geleverd kan worden is de
levertijd ca. 6 mnd; prijs op aanvraag beschikbaar.
(a) verhoogde muren; leverbaar met muurhoogte 1.80 meter i.p.v. 1.60 meter
(b) meer dan één deur; leverbaar bij yurts vanaf 8 meter doorsnee
(c) één of meerdere ramen in de muur: niet leverbaar
(d) rondom raampjes in het wiel (de lichtkoepel): niet leverbaar
(e) een andere kleur 'opdruk' of helemaal geen 'opdruk': leverbaar in rode opdruk
of zonder opdruk
(f) een andere kleur buitendoek: niet leverbaar

10.

Kunnen ook onderdelen worden geleverd voor niet-Nooitmeerhaast yurts?

Antw.

Alleen de hoezen (binnendoek, vilt, canvas, buitenhoes) zijn te bestellen en hebben een
gemiddelde levertijd van 6 maanden. De afmetingen zijn anders dan de NMH-yurts, daarom
is dit altijd maatwerk en niet bij ons op voorraad.

11.

Als ik een yurt koop bij Nooitmeerhaast, wat zit dan wel en niet bij de prijs in?

Antw.

Wel bij de prijs in:
# de yurt
# eenvoudige Mongoolse kachel + kachelpijp
# 1e keer samen met trotse eigenaar de yurt opzetten
# één jaar garantie op onderdelen mits yurt goed wordt onderhouden
Niet bij de prijs in:
# transport naar plek waar yurt opgezet gaat worden; transportkosten zijn 30 cent/km
# houten vloer:leverbaar tegen meerprijs
# grondzeil: leverbaar tegen meerprijs
# tapijt
# evt. andere kachel:leverbaar tegen meerprijs
# waterton, waterschep, blusdeken, rookmelder, brandblusser

12.

Welke mogelijkheden zijn er als vloer voor de yurt?

Antw.

(a) Plastic als ondergrond en daarop (project)tapijt of kleden: het kan goed zijn om de grond
waar de yurt komt te staan ca. 10 cm op te hogen; doorsnee van deze 'terp' minimaal
één meter groter dan de doorsnee van de yurt. In plaats daarvan (of daarbij) een greppel
rond de yurt graven met een afvoerkanaaltje naar een lager gelegen punt.
(b) Als toevoeging aan hierboven is het mogelijk om de muren van de yurt op het plastic
te plaatsen of op stenen/halve stoeptegels, zodat de voetjes van de muren niet zo
makkelijk gaan rotten.
(c) Houten vloer (evt. leverbaar tegen meerprijs) waarop de yurt komt te staan; zorg ervoor
dat doorsnee ca. 5 cm groter is dan doorsnee yurt en dat vloer is voorzien van opstaande
rand aan de buitenkant zodat de muren er niet kunnen afglijden. Tevens belangrijk
dat vloer is geïsoleerd omdat je anders koude voeten krijgt

13.

Waar moet aan worden gedacht als een yurt wordt gebracht om op te zetten?

Antw.

De plek waar de yurt moet komen te staan moet goed bereikbaar zijn met een bestelbus
met aanhanger. Verder moet de (houten) vloer al zijn gelegd, zodat meteen kan worden
begonnen met opzetten van de yurt. Zorg ervoor dat je de hele dag de tijd hebt vrijgemaakt
om te leren hoe je de yurt moet opzetten.

14.

Kan de yurt ook buiten Nederland worden afgeleverd?

Antw.

In overleg kan worden besloten of (a) je zelf de yurt komt ophalen, (b) wij de yurt komen
brengen of (c) de yurt met een transportbedrijf wordt verstuurd.
In geval (a) en (c) zoeken we naar een moment om samen in onze werkplaats de yurt
op te zetten, zodat je leert hoe het moet. Transportkosten voor (b) en (c) op aanvraag.
Als de yurt buiten NL staat, proberen we evt. problemen op te lossen via email en
telefoon, we komen dan niet op locatie.

15.

Hoe kom ik aan een plek om de yurt op te zetten?

Antw.

De beste manier is via via! Laat iedereen in je netwerk, familie/vrienden/bekenden/buren,
weten dat je een plek zoekt, stuur het de kostmos in, liefst ook nog zo duidelijk mogelijk
voor wat betreft de omgeving van het land waar je zou willen staan.

16.

Wat is het onderhoud aan een yurt?

Antw.

Zie bestand "onderhoud"

17.

a. Zijn er (overheids)regels als je in Nederland in een yurt wil wonen?
b. Hoe schrijf je je bij de gemeente in als je in een yurt gaat wonen?

Antw.

a. In NL zijn nog geen regels die betrekking hebben op wonen in een yurt. Onze insteek
is dat je sommige dingen gewoon moet doen omdat je je hart wil volgen. Wel is het dan
belangrijk om dat in contact met je omgeving te doen, vanuit een positieve insteek. Als
jij een 'ja' hebt naar je omgeving, dan heeft de omgeving ook vaak een 'ja' naar jou en zal
men geen problemen hebben als je in een yurt gaat wonen. Heb je een 'nee' naar de
maatschappij, om wat voor reden dan ook, en wil je je evt. afzetten daartegen, dan is de
kans aanwezig dat je ook een 'nee' van de maatschappij/omgeving naar jou krijgt en zou
het goed kunnen je omgeving het niet accepteert als je ergens in een yurt gaat wonen.
b. Je kunt je inschrijven op een 'briefadres'; alle officiële post van de overheid gaat daar
naar toe en ook je andere post kun je daar naar toe laten sturen. De persoon die op dat
briefadres woont moet samen met jou naar de betreffende gemeente; samen vul je daar
een formulier in die door beide wordt ondertekend. Vanaf dat moment is die persoon er
voor verantwoordelijk dat alle officiële post bij jou terecht komt, maar dat briefadres
wordt niet hoger aangeslagen voor welke belasting dan ook omdat de overheid weet dat
je niet op dat adres woont.

18.

Hoe regel je water, electriciteit, douche, wc en wasmachine?

Antw.

(1) Water: met een waterton of emmers water halen uit dichtstbijzijnde kraan
(2) Electriciteit: verlengsnoer naar huis van huisbaas, zonnepanelen, windmolen
(3) Douche: in (aparte ruimte van) huis van huisbaas of zelf iets eenvoudigs fabriceren;
je kunt je ook heel goed wassen met een teiltje water op de kachel
(4) WC: in (aparte ruimte van) huis van huisbaas, composttoilet, plasemmer voor 's nachts
(5) Wasmachine: in (aparte ruimte van) huis van huisbaas

19.

Hoe bewaar je voedsel, maak je gebruik van een koelkast?

Antw.

Al ons eten zit in afgesloten potten/bakken/kisten; we hebben geen koelkast/diepvries:
vlees eten we zelden, kaas/yoghurt/boter kan prima zonder koeling en we koken alleen
wat we die dag opeten, dus geen restjes. Verder hebben we een eigen groentetuin en
proberen we daar zoveel mogelijk het jaar rond van te eten; we experimenteren met
conserveren van groente door inmaken/inkuilen/in koele ruimte zetten.

20.

Is een yurt ook comfortabel om in te wonen in de winter bij strenge kou?

Antw.

Ja, als je bedenkt dat het in Mongolië wel zo'n 50 graden celcius kan vriezen kun je je
voorstellen dat een strenge winter in Nederland ook haalbaar is, als je maar zorgt voor
voldoende brandhout. Het vilt zorgt ervoor dat het heerlijk warm is in de winter en redelijk
koel in de zomer. Bij temperaturen boven de 30 graden wordt het in de yurt ook wel warm,
maar het koelt 's nachts snel weer af zodat je de volgende dag weer met schone lei begint.

21.

Wat zou je kunnen zien als 'nadelen' van het wonen in een yurt.

Antw.

# Een yurt is gebouwd om nomadisch te wonen en moet 'dus' elk jaar een keer worden
afgebroken voor een onderhoudsbeurt en om alles te luchten, een soort APK voor de yurt.
# Je kunt een yurt niet zomaar een paar weken of langer achterlaten zonder de kachel te
stoken, dan krijg je snel schimmelvorming vanwege alle vocht die hier in de lucht zit,
ook als het niet regent (!).
# Een yurt heeft maar één ruimte, je kunt elkaar dus niet ontlopen als je dat zou willen ;-)

