Doorvoercontract Corngold®
ForFarmers Nederland B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem bevestigt hierbij aan
Naam:
Adres:

_______________

Postcode en woonplaats:

________

verkocht te hebben,_______ vrachten per afleveradres (veehouder), Corngold®, te leveren in de periode 1 april 2018
tot en met 30 september 2018 onder de volgende voorwaarden.
•

Leveringsmogelijkheden:
o Levering vindt evenredig verdeeld over de genoemde periode plaats, op afroep, per vracht van ongeveer
32 ton.
o Levering van het gehele volume vindt plaats in verkoperskeuze met dien verstande dat binnen 14
dagen na afroep alles geleverd wordt of indien dit niet mogelijk is op zijn minst veehouder aan het voeren
gebracht wordt.

•

ForFarmers B.V. betaald onderstaand kortingsbedrag binnen twee maand na afloop van bovenstaande periode,
indien u tegenover ForFarmers B.V. geheel voldaan heeft aan uw afname- en betalingsverplichting met betrekking
tot de te leveren dan wel geleverde hoeveelheden Corngold®.

•

U hebt het recht om bij een hogere afname (per afleveradres/veehouder) dan het overeengekomen aantal vrachten
de bijbehorende korting betaald te krijgen door ForFarmers B.V.

•

Indien de afname (per afleveradres/veehouder) lager is dan overeengekomen aantal vrachten vervalt het recht op
onderstaande doorvoerkorting.

•

Als op enigerlei wijze andersoortige kortingen door ForFarmers B.V. zijn of worden verleend vervalt het recht op
onderstaande doorvoerkorting.

•

Indien vast komt te staan dat u zich niet aan de in dit contract vermelde voorwaarden houdt kan deze door
ForFarmers B.V. geheel of gedeeltelijk worden ontbonden.

•

Dit contract is alleen en uitsluitend geldig indien uiterlijk 18 mei 2018 een door de afnemer ondertekend
exemplaar met invulling van hoeveelheden in het bezit is van ForFarmers B.V.

•

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Handelsvoorwaarden ForFarmers B.V. van toepassing.

De kortingsbedragen op basis van de periodieke prijsnotering voor Corngold®, die behoren bij dit contract, zijn per
afleveradres (veehouder):
4 vrachten
€ 2,10 per ton
5 vrachten
€ 2,52 per ton
6 vrachten
€ 3,36 per ton
7 vrachten
€ 4,20 per ton
8 vrachten
€ 6,30 per ton
9 vrachten
€ 8,40 per ton
10 of meer vrachten
€ 10,50 per ton
Aldus overeengekomen d.d. …………………………………. 2018
Koper:

ForFarmers Nederland B.V.:

____________________________

____________________________

(handtekening)

(handtekening)
JW/05-04-2018

