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OVERZICHT KORTINGEN/TOESLAGEN BOERENPRIJSLIJST
Hieronder volgt het overzicht van onze kortingen/toeslagen per 1 mei 2016, die gelden tot het
volgende overzicht. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
De kortingentabel voor bulk.
Deze worden berekend over 2 aparte productgroepen:
e

1 ) diervoeders, optivoeders en grondstoffen
e

2 ) meststoffen
Per productgroep wordt dus de staffel afzonderlijk vastgesteld.
Bulkstaffel per productgroep per 100 kg in €.
1.000 kg
tot
2.000 kg
basisprijs
+
€ 4,00
2.000 kg
tot
4.000 kg
basisprijs
+
€ 2,00
4.000 kg
tot
8.000 kg
basisprijs
+
€ 0,50
8.000 kg
tot
12.000 kg
basisprijs bulk
12.000 kg
tot
16.000 kg
basisprijs
€ 0,10
16.000 kg
tot
20.000 kg
basisprijs
€ 0,20
20.000 kg
tot
24.000 kg
basisprijs
€ 0,30
24.000 kg
tot
28.000 kg
basisprijs
€ 0,40
vanaf
28.000 kg
basisprijs
€ 0,50 (mits in 1 auto te laden)

Minimale afname per product is 2.000 kg

Voor diervoeders waar extra toevoegingen in verwerkt worden, geldt een toeslag
per 100 kg. Voor grondstoffen gemengd en/of gemalen zoals optivoeders is deze toeslag
€ 0,80/100 kg. Indien geperst is de toeslag € 1,60/100 kg.
Bestelkorting bij bulk per 100 kg in €.
Indien u op uw besteldag één of meerdere gehele afleverdagen opgeeft kunt u één van
onderstaande kortingen ontvangen:

1 gehele afleverdag
€ 0,10

2 gehele afleverdagen
€ 0,20

3 gehele afleverdagen met daarin de woensdag
€ 0,30
De (werk)dag na de besteldag is de éérste gehele afleverdag. Voor bestellingen na 12.00 uur
met levering voor dezelfde dag geldt een toeslag. Een besteldag eindigt om 17.00 uur. Wij
leveren in principe bulkbestellingen tussen 5.00 uur en 22.00 uur.
Voor voorkoopsituaties en samenwerkingsverbanden gelden aanvullende voorwaarden. Via de
buitendienst kunt u nadere informatie krijgen over voorkoop mogelijkheden.

Gezien de transportkosten geldt voor zgn. “verre klanten” een toeslag.

Voor het retour halen van voer worden extra kosten in rekening gebracht.
Jaarbonuskorting voor diervoeders en meststoffen.
De jaarbonuskorting is een korting welke wordt gegeven ter stimulering van de afnametrouw. De
korting wordt berekend per 100 kg in bulk afgenomen diervoeders, optivoeders, grondstoffen én
meststoffen. Bij aanvang van een nieuw boekjaar wordt de korting bepaald. Deze korting wordt
direct op de factuur verrekend.

Jaarbonuskorting per 100kg.
tot
50 ton
€ 0,00
50 ton
tot
150 ton
€ 0,10
150 ton
tot
250 ton
€ 0,20
250 ton
tot
500 ton
€ 0,30
500 ton
tot
750 ton
€ 0,40
750 ton
tot
1.000 ton
€ 0,50
1.000 ton
tot
1.500 ton
€ 0,60
1.500 ton
tot
2.000 ton
€ 0,70
vanaf
2.000 ton
€ 0,80
Als voorbeeld: bij afname 300 ton ontvangt u over alle tonnen € 0,30 per 100 kg als
jaarbonuskorting
De kortingen/toeslagentabel voor verpakt (zakgoed/bigbag e.d.).
Voor het bepalen van de staffel voor zakgoed geldt de totale hoeveelheid van de zakgoedorder.
Hiervoor worden alle producten met een prijs per 100 kg opgeteld. Voor ruwvoeders,
strooiselproducten en boeren/winkelartikelen geldt deze regeling dus niet. Zakgoed dat
meegebracht kan worden met de bulkauto, max. 250 kg, wordt geleverd tegen basisprijs gezakt
tot 2.000 kg. Er kunnen om veiligheidsredenen géén balen hooi/stro of zaagsel/houtkrullen e.d.
met de bulkwagen mee!
Zakgoedstaffel (zakken/bigbag e.d.) per 100 kg.
tot
2.000 kg
basisprijs gezakt
2.000 kg
tot
4.000 kg
basisprijs
4.000 kg
tot
8.000 kg
basisprijs
vanaf
8.000 kg
basisprijs
-

€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50

Indien de totale bestelling zakgoed lager is dan € 100,00 wordt er een “kleine ordertoeslag”
berekend van € 15,00. Voor pallets geldt een statiegeldregeling waarbij bij retourleveringen
gecontroleerd wordt of de pallets aan u berekend zijn.
Volle palletkorting (per 100 kg).
Indien een volle pallet per artikel (in zakken) wordt afgenomen ontvangt u een volle palletkorting
van € 2,00 per 100 kg van dit artikel. Ruwvoeders en strooiselproducten kennen een eigen
staffelkorting.
Betalingskorting.
De betalingskorting bij automatische incasso direct na levering bedraagt 2%. Op ruwvoeders en
strooisel-producten wordt géén betalingskorting verleend. Indien u géén automatische betaler
bent, heeft u géén recht op betalingskorting en geldt er een betalingstermijn van 30 dagen na
factuurdatum.
Prijsreductie/nabetaling.
De prijsreductie/nabetaling over diervoeders vindt, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk
plaats na de Algemene Vergadering van DE SAMENWERKING.
Algemene Voorwaarden.
Op alle transacties zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn afgedrukt op onze afleverbonnen en op ons brief/factuurpapier.
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