Doorvoerovereenkomst Aardappelpersvezels
De ondergetekenden,
1.

Agrifirm NWE gevestigd aan Landgoedlaan 20, 7325 XH Apeldoorn, voor het aangaan van
deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door Agrifirm NWE, hierna te noemen
"Distributeur",

en
2.

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

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

UBN

1

:

Adres :

UBN

2

:

Adres :

Zijn overeengekomen dat:
Veehouder gedurende de campagne 2022/2023 van Distributeur een kwantum Avebeaardappelpersvezels 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:

_____________________

Z.o.z. voor de voorwaarden

Agrifirm NWE BV is onderdeel van Royal Agrifirm Group.
Vanaf 01-01-2019 is onze juridische entiteit gewijzigd naar Agrifirm NWE BV. Wij verzoeken u dit te wijzigen
in uw administratie. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden
van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 16050353 en worden op verzoek
toegezonden. Tevens worden ze vermeld op onze website www.agrifirm.nl/leveringsvoorwaarden

Doorvoerovereenkomst Aardappelpersvezels
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.

Retour adres voor bevestiging: verkoop@bonda.nl of per post
Bonda, Antwoordnummer 10282, 5200 VB 's-Hertogenbosch

Agrifirm NWE BV is onderdeel van Royal Agrifirm Group.
Vanaf 01-01-2019 is onze juridische entiteit gewijzigd naar Agrifirm NWE BV. Wij verzoeken u dit te wijzigen
in uw administratie. Op al onze overeenkomsten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden
van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 16050353 en worden op verzoek
toegezonden. Tevens worden ze vermeld op onze website www.agrifirm.nl/leveringsvoorwaarden

