Sleufsilocontract Bonda
Vochtrijke voeders zijn een waardevol onderdeel van het rantsoen en de juiste opslag beperkt
de bewaarverliezen tot een minimum. Een goede sleufsilo geeft gebruiksgemak dat dagelijks
terugkomt in een prettige manier van werken.
Wanneer u investeert in een goede sleufsilo geeft Bonda u nu € 1.000,= ex. BTW voordeel! Dit
bedrag ontvangt u na de afname van minimaal 150 ton voor ….-….-…..
De actie is geldig voor de volgende producten:
Inkuilbaar:
Proti+
Gluco+
Energi+
Bierbostel
Corngold

Voorwaarden sleufsilo actie:
Het voordeel van € 1.000,= ex. BTW in een sleufsilo wordt door Bonda aan afnemer voldaan onder de
volgende voorwaarden:
 De actie is geldig wanneer aanschaf van de sleufsilo via MBS Beton B.V. plaats vindt. De sleufsilo
dient aan de specificaties van Bonda te voldoen. Aanschaf, plaatsing, facturering en
aansprakelijkheid van de sleufsilo vindt rechtstreeks via bovengenoemde leverancier plaats. Bonda
kan niet aansprakelijk worden gehouden voor aanschaf, levering, ingebruikstelling, functioneren en
onderhoud van de afgenomen sleufsilo.
 Koper overlegt na aanschaf van een silo voor ….-….-….. de factuur aan Bonda.
 Uitbetaling van het totale voordeel vindt plaats na afname van ten minste 150 ton van
bovengenoemde producten. Na 5 leveringen wordt € 1000 ex. BTW achteraf middels een creditnota
uitgekeerd.
 Afname van de leveringen vindt plaats tussen ….-….-…… en …-….-……, per vracht van +/- 34 ton
(1 ton = 1.000 kg).
 Wanneer niet aan de in dit document vermelde voorwaarden wordt voldaan vervalt de actie.
 Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Handelsvoorwaarden Agrifirm NWE
van toepassing zoals vermeld op onze website. Op verzoek worden deze u toegezonden.
 De actie geldt maximaal één keer per klant. Het aantal deelnemers is beperkt, dus reageer snel.
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Aanvullende productinformatie:
Proti+:
> smakelijk;
> scherp geprijsd;
> past uitstekend naast snijmaïs en eiwitarmere graskuilen.
Gluco+:
> smakelijk en zetmeelrijk;
> een premium product om het gewenst energie niveau te
bereiken;
> door veel glucogene energie wordt de productie van melkeiwit
gestimuleerd.
Energi+:
> smakelijk en scherp geprijsd;
> een compleet product om het gewenst energie niveau te
bereiken;
> door de goede energievoorziening wordt de productie van
melkeiwit gestimuleerd.

De juiste conservering beperkt de bewaarverliezen tot een minimum. Een goede silo geeft
gebruiksgemak dat komt dagelijks terug in een prettige manier van werken.
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