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Doorvoerovereenkomst Aardappelpersvezels  
  
De ondergetekenden,  

  

1. ForFarmers B.V., gevestigd aan Kwinkweerd 12 te Lochem, voor het aangaan van deze 

overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door ForFarmers B.V., hierna te noemen 

"Distributeur",  

en  

  

2. Veehouder met onderstaande gegevens, hierna te noemen “Veehouder”,  

  

Naam         :                        

Adres         :                        

Woonplaats        :                        

Postcode        :                        

Telefoonnummer      :                        

Bank/gironummer      :                        

UBN  1   :______________  Adres : ________________________ 

UBN 2       : _____________  Adres : ________________________ 

 

Zijn overeengekomen dat : 

 

Veehouder gedurende de campagne 2022/2023 van Distributeur een kwantum Avebe-

aardappelpersvezels zal afnemen in tenminste 6 aaneengesloten maanden gedurende de 

campagne. De levering van het aangegeven maandvolume start in augustus/september 2022 en 

eindigt in februari/maart 2023.  

 

Distributeur geeft de volgende kortingen aan Veehouder als deze heeft voldaan aan de voorwaarden 

van deze overeenkomst: 

      Bij een kwantum van (kruis aan wat van toepassing is): 

 30 – 60 ton per maand € 2,00  per ton (min. 180 ton/campagne) 

 60 – 90 ton per maand € 3,00  per ton (min. 360 ton/campagne) 

 > 90 ton per maand  € 4,00  per ton (min. 540 ton/campagne) 

 

 

Handtekening voor akkoord: _____________________   

 

Datum:    _______________      
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Om in aanmerking te komen voor de eerder genoemde kortingen gelden de volgende voorwaarden: 

a. Veehouder gebruikt de Aardappelpersvezels uitsluitend als veevoeder op zijn 

veehouderijbedrijf op de hierboven genoemde losadressen  

b. Veehouder verklaart dat alle hierboven genoemde UBN nummers behoren tot hetzelfde 

agrarische bedrijf dat (mede) voor zijn rekening en risico wordt gedreven. 

c.  Alle ladingen zijn vooraf aan Distributeur opgegeven.  

d. Distributeur moet op verzoek van Avebe de vrachtbrief van de levering(en) kunnen 

overleggen. 

e. Het geleverde volume is minimaal het volume dat is overeengekomen in deze overeenkomst. 

f. Veehouder heeft voldaan aan de leverings- en betalingsvoorwaarden van Distributeur.  

 

De kortingen zullen na afloop van de campagne, na controle op naleving van de voorwaarden van 

deze overeenkomst, door Distributeur worden berekend en betaald aan Veehouder.  

 

Deze overeenkomst is alleen geldig, als uiterlijk 30 september 2022 een door Veehouder ondertekend 

exemplaar met invulling van hoeveelheden in bezit is van Distributeur. 

  

Distributeur houdt zich het recht voor deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren 

en/of met onmiddellijke ingang te ontbinden als vast is komen te staan, dat Veehouder zich niet aan 

de voorwaarden van deze overeenkomst heeft gehouden. 

 

 


