
Verkoopcondities mengvoer 
en grondstoffen Nederland

Varkens





1. ALGEMEEN

1.1. Betalingscondities
•  De basisprijs geldt bij niet automatisch betalen op uiterlijk 21 dagen na factuurdatum.
• Betalingskorting: 
 • 1,00% bij automatische SEPA Business-to-Business incasso op 7 dagen
 • 0,25% bij automatische SEPA Business-to-Business incasso op 21 dagen
•  Bij betalingen na de vervaldag wordt rente in rekening gebracht.  

De verschuldigde rente wordt per kwartaal vastgesteld.

2. MENGVOER EN GRONDSTOFFEN BULK

2.1. Planningscondities
Wanneer u een bestelling tijdig opgeeft met voldoende leverruimte, komt u in 
aanmerking  voor een planningskorting.  

Korting/toeslag in € per 100 kg Voorwaarden

-0,10 Minimaal 1 werkdag voor levering bestellen vóór 14.00 uur 
voor levering op minimaal twee specifiek te benoemen 
aaneengesloten volledige leverdagen. 

75,00 per order Toeslag bij bestelling voor levering op dezelfde dag of 
besteld na 17.00 voor levering op de volgende dag. 
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Reguliere werkdagen: maandag t/m vrijdag.



2.2. Bestelvolumeregeling (bulk)
Op basis van het totaal bestelde volume aan bulkartikelen is er een korting/toeslag 
van toepassing. Deze regeling wordt per diersoort toegepast. Bestelde hoeveelheden 
door één opdrachtgever (ook voor meerdere  locaties), die op dezelfde dag worden 
geplaatst met hetzelfde levermoment, worden bij elkaar opgeteld.

Bestelde hoeveelheid in kg Korting/toeslag in € per 100 kg

2.000 –  3.999  1,50

4.000 –  7.999 0

8.000 – 11.999 -0,10

12.000 – 15.999 -0,15

16.000 – 25.999 -0,20

26.000 – 31.999 -0,25

32.000 en meer -0,30

Volle vrachten => bestellingen van 32 
ton of een veelvoud van 32 ton.

-0,10

•  Voor bestellingen kleiner dan 2 ton wordt zowel in Nederland als Duitsland een  
toeslag van € 5,00 per 100 kg gerekend.
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Bestelde hoeveelheid in kg Korting/toeslag in € per 100 kg

2.000 –  3.999  1,50

4.000 –  7.999 0

8.000 – 11.999 -0,10 

12.000 – 15.999 -0,15

16.000 – 24.000 -0,20

Volle vrachten => Bestelling van 24 ton 
of een veelvoud van 24 ton.

-0,10

Voor levering in Duitsland geldt:



Jaarafnamekorting staffel

•  Niet-mengvoeders (o.a. grondstoffen) worden niet in deze regeling meegenomen.
• De regeling wordt per diersoort toegepast.
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Tonnen
vanaf

Korting in 
€ per 100 kg

0  0,00

200 -0,15

300 -0,25

400 -0,30

500 -0,35

600 -0,40

700 -0,45

800 -0,50

900 -0,55

1.000 -0,60

1.200 -0,65

1.400 -0,70

1.600 -0,75

2.4. Jaarafnamekorting
Op basis van het voortschrijdend afgenomen 12-maandsvolume aan bulkmeng-
voeders, wordt een Jaarafnamekorting toegekend. Deze korting wordt direct af-factuur 
verrekend. Het volume waarop deze korting is gebaseerd, wordt maandelijks aan de 
actualiteit aangepast.

1.800 -0,80

2.000 -0,85

2.500 -0,90

3.000 -0,92

3.500 -0,93

4.000 -0,94

5.000 -0,95

6.000 -0,96

7.000 -0,97

8.000 -0,98

9.000 -0,99

10.000 -1,00

Tonnen
vanaf

Korting in 
€ per 100 kg

2.3. Even tonnage korting
Het bestellen van een even tonnage per artikel (op orderregelniveau) geeft een korting 
van € 0,05 per 100 kg.
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2.5. Bijzondere toeslagen bulk
•  In geval van bij-mengingen geldt een vaste toeslag van € 30,00 voor extra hande-

lingskosten. Let op: bij-mengingen aan mengvoerhoeveelheden kleiner dan 4.000 
kg zijn niet mogelijk.

• Bij klantspecifieke voeders, selectvoeders, geldt de volgende artikelvolume-staffel:

Let op: de minimale bestelhoeveelheid is 4.000 kg. 

•  Kosten overblazen voer naar andere silo op verzoek van klant: € 50 standaard bij 
overblazen inclusief 1e kwartier + daarna € 15 per kwartier.

•  Overblazen naar een ander afleveradres is vanwege  wet- en regelgeving niet toegestaan.
• Kosten retourvoer: € 2,00/100 kg + eventuele zuigkosten: € 50,00 standaard voor eerste  
      kwartier, daarna € 15,00 per kwartier. 

 Bestelde hoeveelheid in kg Korting/toeslag in € per 100 kg

4.000 – 5.999 +0,20

6.000 – 11.999   0

12.000 – 17.999 -0,10

18.000 – 23.999 -0,20

24.000 en meer -0,30



3. ZAKGOEDARTIKELEN

3.1. Algemeen 
•  Is de orderwaarde kleiner dan € 150,00 , dan wordt er € 15,00 aan orderkosten in reke-

ning gebracht.

3.2. Volumeregeling (zakgoed)
Op basis van het bestelde volume is de volgende kortingsregeling van toepassing op het 
door ForFarmers franco geleverde zakgoed:
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3.3. Volle pallet korting  
•  Bij een bestelling van een volle pallet van 1 artikel wordt er een extra korting van  

€ 1,00 per 100 kg gegeven. Bij kunstmelk is deze korting € 5,00 per 100 kg.
•  Voorwaarde voor deze korting is dat het mogelijk moet zijn met kooiaap of 

hefinstallatie  te lossen én dat bij het laden en lossen geen extra handwerk nodig is.

Bestelde hoeveelheid in kg Korting in € per 100 kg

0 – <   500  0

500 – <1.599 -1,00

1.600 – <3.199 -1,25

3.200 – <6.399 -1,50

6.400 – <23.999 -1,75

24.000 en meer -2,25
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