Leverings
condities
Meststoffen

Geachte relatie,
Hierbij treft u de leveringscondities aan voor

meststoffen. De logistiek van Agrifirm Plant is

ingericht op het bieden van voordeel en gemak.

Efficiënt waar het kan, spoed als het moet. Dat is
het uitgangspunt.

Gemak bieden wij door alle producten franco op

uw bedrijf te leveren. Extra voordeel kunt u realiseren door uw orders zoveel mogelijk te clusteren.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw

specialist of met de afdeling Verkoopondersteuning.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
directie Agrifirm Plant

BESTELLEN

U kunt meststoffen telefonisch, per fax of per e-mail bestellen. Op de achterzijde van deze folder een overzicht van de telefoon- ,
faxnummers en het emailadres voor het doorgeven van orders. U bestelt en wij bezorgen de producten franco op uw bedrijf.
Waar en wanneer

> U kunt telefonisch bestellen op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bestellingen na 17.00 uur gelden als een bestelling geplaatst op de volgende werkdag.

> Bestellingen worden 2 werkdagen na besteldag geleverd. Bestellingen voor maatmeststoffen worden uiterlijk 3 werkdagen
na besteldag geleverd. In het hoogseizoen kunnen iets langere levertijden gelden.

> Meststoffen worden van maandag t/m vrijdag geleverd. In het hoogseizoen kan ook op zaterdag worden bezorgd.
Hoeveelheid

> De minimale bestelhoeveelheid in bulk is 2 ton.

> Bestellingen kleiner dan 2 ton worden uitsluitend in big bags of zakgoed geleverd.

> Voor maatmeststoffen die op order worden geproduceerd is de minimale ordergrootte 4 ton. De totale geproduceerde
hoeveelheid wordt uitgeleverd.

Prijsstelling

> Elk artikel heeft een basisprijs die geldt voor een hoeveelheid van 8 - 12 ton wanneer bulkmeststoffen worden geleverd.
> Afhankelijk van de verpakkingsvorm en de bestelde hoeveelheid wordt de basisprijs verrekend met een toeslag voor de
ordergrootte. Dit kan een opslag of een korting zijn.

> De besteldatum is bepalend voor de basisprijs van de goederen.

> Bij een gecombineerde bulkorder worden de bestelde hoeveelheden bij elkaar opgeteld voor het bepalen van de ordergrootte.

> Bij een gecombineerde order van verpakte meststoffen (big bags en zakgoed) worden de bestelde hoeveelheden bij elkaar 		
opgeteld voor het bepalen van de ordergrootte.

> Voor de toeslagen, zie tabellen op de volgende pagina.
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Big bags

zakgoed

hoeveelheid

toeslag op basisprijs

hoeveelheid

toeslag op basisprijs

toeslag op basisprijs

(€/100kg)

(€/100kg)
0 - 599 kg

(€/100kg)
€ 9,80

2 - 4 ton

  € 1,60

600 - 2.399 kg

€ 5,30

€ 6,80

4 - 6 ton

  € 0,60

2.400 - 5.999 kg

€ 3,30

€ 4,80

6 - 8 ton

  € 0,20

6.000 - 7.799 kg

€ 2,30

€ 3,80

8 - 12 ton

  € 0,00

7.800 - 11.999 kg

€ 1,60

€ 3,10

12 - 16 ton

- € 0,10

12.000 - 15.599 kg

€ 1,40

€ 2,90

16 - 24 ton

- € 0,20

15.600 - 23.999 kg

€ 1,20

€ 2,70

24 - 32 ton

- € 0,30

24.000 - 28.199 kg

€ 1,10

€ 2,60

32 ton

- € 0,40

28.200 - V V

€ 1,00

€ 2,50

Afhalen meststoffen
Voor het afhalen van meststoffen in bulk wordt een toeslag van € 1,60 per 100 kg gerekend op de basisprijs (8 - 12 ton) van het
product. Deze toeslag van € 1,60 per 100 kg geldt ook voor het afhalen van meststoffen in big bags en zakgoed.
Jaarafname korting

Op basis van uw totale afname van landbouwmeststoffen in het voorgaande kalenderjaar
wordt bij de start van het nieuwe jaar een jaarafname korting voor dat jaar vastgesteld.

De jaarafname korting wordt berekend over alle orders voor meststoffen en wordt direct in de
prijs verrekend. De ordergrootte toeslag en de jaarafname korting zijn niet van toepassing op
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Meststoffen

prijs minus € 5,00 per 100 kg. Losse meststoffen worden niet retour genomen, evenals klantspecifieke maatmeststoffen.

Noord-Nederland

(0522) 26 89 50

(0522) 26 89 47

Zuid-Nederland

(0900) 5606060

(0900) 5626262

Overige condities

Bestellen
en bezorgen

> De algemene
leveringsvoorwaarden
van Agrifirm Feed B.V. en Agrifirm Plant B.V. zijn van toepassing
11, de huidige nummers
blijven voorlopig
bestaan.
dt het lokale tarief.
> Bij automatische incasso ontvangt u een betalingskorting van 1% op het gefactureerde bedrag.
> Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Efficiënt waar het kan,
spoed als het moet
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Voor advies
Voor advies
en bestellingen
en bestellingen
Uw specialist is uw eerste aanspreekpunt voor persoonlijk advies. Hij of zij kent uw

bedrijf en kan u daardoor goed adviseren.
Uw specialist is uw eerste aanspreekpunt voor persoonlijk advies. Hij of zij ke
bedrijf en kan u daardoor goed adviseren.
Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij onze afdeling Verkoopondersteuning.

Ook als u geen vaste specialist heeft, kunt u hier terecht met al uw vragen.
Voor vragen of bestellingen kunt u terecht bij onze afdeling Verkoopondersteun
Verkoopondersteuning is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Om u zo
Ook als u geen vaste specialist heeft, kunt u hier terecht met al uw vragen.
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de afdeling Verkoopondersteuning
Verkoopondersteuning is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Om
ingedeeld naar deelsectoren.
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de afdeling Verkooponderste
ingedeeld naar deelsectoren.
telefoon

Akkerbouw/loonwerk

fax
telefoon

Noord-Nederland
(088) 488 12 10
Akkerbouw/loonwerk
Zuid-Nederland
(088) 488 12 20
Noord-Nederland

(088) 488 18 32
(088) 488 12 10

Zuid-Nederland
Biologische akkerbouw
(088) 488 12 30
Bloembollen
Fruit
Openbaar groen

(088) 488 18 31

Bedrijfsbenodigdheden
tuinbouw

(088) 488 12 90
Bedrijfsbenodigdheden
Voor advies, bestellingen en leveringen
tuinbouw
fax

(088) 488 18 33
(088) 488 12 90

(088) 488 1

(088) 488 12 20
(088) 488 18 31

(088) 488 18 31
Voor advies, bestellingen en leveringen
Organische mest
(088) 488 12 65 (088) 488 18 34
(088) 488 18 32
Voor advies, bestellingen en leveringen
Organische mest
(088) 488 12 65

(088) 488 1

Biologische akkerbouw
(088) 488 12 40

(088) 488 12 30
(088) 488 18 31

(088) 488 18 31
Voor advies, bestellingen en leveringen
Afzet granen, ui en peen (088) 488 12 75 (088) 488 18 35

Bloembollen
(088) 488 12 50

(088) 488 12 40
(088) 488 18 31

Fruit

(088) 488 12 50
(088) 488 18 32

(088) 488 12 60

Openbaar groen
Vollegrondsgroenten
Noord-Nederland
(088) 488 12 70
Vollegrondsgroenten
Zuid-Nederland
(088) 488 12 80
Noord-Nederland

Voor advies, bestellingen en leveringen
(088) 488 18 31
Afzet granen, ui en peen

(088) 488 12 75

(088) 488 18 31

Voor advies, bestellingen en leveringen
Dierbenodigdheden Agrifirm Feed
(088)
488
18 31en bestellingen gezakt voer
Voor
advies
Dierbenodigdheden
en dierbenodigdheden
zoals likstenen,Agrifirm Feed
Voor
advies en bestellingen gezakt voer
mineralenemmers
en
strooisels.
(088) 488 18 32
en dierbenodigdheden zoals likstenen,
mineralenemmers en strooisels.
Noord-Nederland
(0522) 26 89 50 (0522) 26 89 47

(088) 488 18 32
(088) 488 12 70

Zuid-Nederland
(088) 488 18 31

(088) 488 12 60

(0900) 5606060
Noord-Nederland

(0900) 5626262
(0522) 26 89 50

(088) 488 1

(0522) 26 8

Zuid-Nederland
(088) 488 12 80 (088) 488 18 32
Zuid-Nederland
(0900) 5606060 (0900) 5626
Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers
per
1
januari
2011,
de
huidige
nummers
blijven
voorlopig
bestaan.
U kunt uw bestellingen e-mailen naar plant@agrifirm.com
Voor alle nummers geldt het lokale tarief.
Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers per 1 januari 2011, de huidige nummers blijven voorlopig bestaan.
Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers, de huidige nummers blijven voorlopig bestaan.
Voor alle nummers geldt het lokale tarief.
Voor alle nummers geldt het lokale tarief.

RA 01-11

Agrifirm Plant
Postbus 20012
Agrifirm Plant
7302 HA Apeldoorn
Postbus 20012
plant@agrifirm.com
7302 HA Apeldoorn
www.agrifirm.com/plant
plant@agrifirm.com
www.agrifirm.com/plant

