Voor advies
en bestellingen
Uw specialist is uw eerste aanspreekpunt voor persoonlijk advies. Hij of zij kent uw
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.
Verkoopondersteuning is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. Om u zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij de afdeling Verkoopondersteuning
ingedeeld naar deelsectoren.

telefoon

fax

Akkerbouw/loonwerk

Bedrijfsbenodigdheden
tuinbouw

Noord-Nederland

(088) 488 12 10		(088) 488 18 31

Zuid-Nederland

(088) 488 12 20		(088) 488 18 32

(088) 488 12 90

(088) 488 18 33

Voor advies, bestellingen en leveringen
Organische mest

(088) 488 12 65

Biologische akkerbouw

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

Voor advies, bestellingen en leveringen

Bloembollen

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

Afzet granen, ui en peen

(088) 488 12 75

(088) 488 18 34

(088) 488 18 35

Voor advies, bestellingen en leveringen
Fruit

(088) 488 12 50		(088) 488 18 31

Openbaar groen

(088) 488 12 60 		(088) 488 18 32

Dierbenodigdheden Agrifirm Feed
Voor advies en bestellingen gezakt voer
en dierbenodigdheden zoals likstenen,
mineralenemmers en strooisels.

Vollegrondsgroenten
Noord-Nederland

(088) 488 12 70		(088) 488 18 31

Noord-Nederland

(0522) 26 89 50

(0522) 26 89 47

Zuid-Nederland

(088) 488 12 80		(088) 488 18 32

Zuid-Nederland

(0900) 5606060

(0900) 5626262

Dit zijn onze nieuwe telefoonnummers per 1 januari 2011, de huidige nummers blijven voorlopig bestaan.
Voor alle nummers geldt het lokale tarief.

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

Bestellen
en bezorgen
Efficiënt waar het kan,
spoed als het moet

Vroeg,
standaard
of spoed?

Onze
logistieke
centra
Agrifirm Plant heeft vier
centrale logistieke centra,
levertijden

verspreid over Nederland. Hier

Hieronder een overzicht

staan producten op voorraad en

Agrifirm Plant werkt met drie manieren

van de levertijden voor de

wordt de logistiek naar regionale

van bestellen, waarbij de producten

verschillende productsoorten

distributiecentra of naar de klant

altijd franco worden geleverd. Maar u

bij standaard bestellen.

verzorgd. Ieder distributiecentrum
is ingericht op één productsoort.

kunt uw producten ook zelf afhalen.
•	Gewasbeschermingsmiddelen
	Voor 17.00 uur besteld,

Voor gewasbeschermings

Met het vroeg bestelconcept bestelt

volgende dag geleverd

middelen en tuinbouwmest

u al vóór het seizoen. Samen met uw

• Tuinbouwmeststoffen

stoffen hebben we een

specialist bepaalt u wanneer u welke

	Voor 17.00 uur besteld,

centraal magazijn in Son.

volgende dag geleverd

Het gespecialiseerde bedrijf

• Landbouwmeststoffen

Van den Anker zorgt voor de

vroeg bestellen

Voordeel
en gemak

producten geleverd wilt hebben,
gebaseerd op uw teeltplan. Zo heeft
u alles voorradig als u het nodig heeft.
Het clusteren van orders levert u extra
voordeel op.
standaard bestellen

Kunstmest (bulk)
	Uiterlijk 2 werkdagen na besteldag*

zeer efficiënt door het bundelen

Kunstmest (big bags, zakgoed)		

van goederenstromen en door

	Uiterlijk 2 werkdagen na besteldag*

’s nachts te rijden. Landbouw-

Kemistar op maat

De logistiek van Agrifirm Plant is ingericht op het bieden van voordeel en gemak.

Als u tijdens het seizoen producten

	Uiterlijk 3 werkdagen na besteldag*

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

nodig heeft, bestelt u die volgens het

• Zaaizaden en -granen

standaard bestelconcept. U belt hier

Uiterlijk 3 werkdagen na besteldag

meststoffen komen uit
de centrales in Langeweg en
Utrecht. Meststoffen worden hier
geblend en eventueel opgezakt.

Gemak bieden wij door alle producten

Vandaar de mogelijkheid voor ‘spoed

voor de afdeling Verkoopondersteuning.

franco op uw bedrijf te leveren en door

bestellen’. Voor 9.00 uur besteld,

Op de achterzijde staan de telefoon

het hoge serviceniveau. Dankzij de effi

dezelfde dag geleverd.

nummers van deze afdeling. De levertijd

in Emmeloord,

varieert afhankelijk van de productsoort

tevens een zaaizaad-

ciënte organisatie houden we de kosten

Bestellen en bezorgen

opslag en distributie. Dit gebeurt

• Bedrijfsbenodigdheden
Uiterlijk 3 werkdagen na besteldag

zo laag mogelijk. Extra voordeel kunt u

Het uitgangspunt van Agrifirm Plant

realiseren door uw orders zoveel mogelijk

is efficiënt en snel leveren vanuit de

te clusteren en tijdig te bestellen.

landelijke distributiecentra. Daarom

spoed bestellen

Automatische incasso

worden gewasbeschermingsmiddelen,

Heeft u uw producten snel nodig? Met

7 dagen na factuurdatum,

Om u optimaal van dienst te kunnen

meststoffen, zaaizaden en -granen

spoed bestelde gewasbeschermings

1% betalingskorting

zijn hebben we drie manieren van be

apart bezorgd. Spoedbestellingen

middelen, tuinbouwmeststoffen of

Niet-automatische betaling		

stellen. Het ‘vroeg bestellen’, vóór het

worden wel gecombineerd bezorgd.

zaaizaden en -granen die ’s ochtends

14 dagen na factuurdatum

seizoen, levert het meeste voordeel op.

voor 9.00 uur telefonisch zijn besteld,

•	Leveringen worden dagelijks

In het seizoen kunt u gebruik maken van

leveren we dezelfde dag. U kunt uw

het ‘standaard bestellen’. De levertijd

product ook afhalen. Hiervoor kunt

verschilt per product van één tot drie

u terecht bij alle servicepunten van

werkdagen. Maar wij begrijpen als geen

Agrifirm Plant waar een kern

ander dat dat niet altijd mogelijk is.

assortiment beschikbaar is.

van één tot drie werkdagen.

overige zaken

Voor zaaizaden en -granen,
is het centrale magazijn

bewerkingsbedrijf.

• Betalingscondities:

gefactureerd.
•	Bij meststoffen factureren we
pallets als statiegeld.
* In hoogseizoen mogelijk iets langer.

Bestellen en bezorgen

