
Graanovereenkomst 2022 Inzenden voor 30 mei 2022

Klantnr.: Telefoonnr.:

Naam: Bankrekening nr.:

Adres: BTW nr.

Postcode:

Woonplaats:

Bovenstaande teler verklaart hierbij de volgende granen te verkopen aan Agriant BV overeenkomstig

de aan ommezijde vermelde leveringsvoorwaarden granen Agriant BV.

Aantal ha Graansoort Rasnaam (verplicht)

Tarwe

Triticale

Voergerst

Brouwgerst

Wilt u t.b.v. de statistiek uw totale graanareaal 2022 vermelden: ……………… ha tarwe

……………… ha gerst  

Gewenste ontvangstplaats *):

□ Agriservice Odoornerveen □ ForFarmers Lochem □ ForFarmers Almelo

□ Eelderink Zelhem □ ForFarmers Deventer

N.A.W. vervoerder:

Vervoer naar ontvangstlocatie *): □ Vervoer door derden

□ Eigen vervoer

Kwaliteit:

Teler verklaart in het bezit zijn te zijn van een geldig certificaat Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw

(VVAK) en/of Voedselveiligheidscertificaat (VVC) GZP, van toepassing voor het te leveren gewas. 

Wij verzoeken u een kopie van uw certificaat mee te sturen met deze overeenkomst.

Verder verklaart u akkoord te zijn met de Agriant-innamevoorwaarden poortwachter. (www.agriant.nl)

Ondertekening voor akkoord bovenstaande: 

Handtekening: Datum en plaats:

Vòòr 30 mei 2022 inzenden aan Agriant BV, Roald Amundsenstraat 6, 7825 AT Emmen

of per mail aan: info@agriant.nl

*): a.u.b. aankruisen wat van toepassing is



Graanovereenkomst 2022

Leveringsvoorwaarden Granen

Agriant BV

Levering Direct na de oogst franco ontvangstlocatie.  In verband met kwaliteitsverlies 

dient levering plaats te vinden vòòr 10 september 2022.

Innamekosten Deze bedragen € 20,- ex BTW per vracht

Kwaliteit Voor levering van graan aan Agriant dient u in het bezit te zijn van een geldig

Voedsel- en Voederveiligheids-certificaat Akkerbouw en/of 

Voedselveiligheidscertificaat GZP, voor het te leveren gewas.

U kunt alleen leveren als Agriant een kopie van dit certificaat van u heeft ontvangen.

Bij sterk afwijkende kwaliteit (vocht, verontreiniging e.d.)  behoudt Agriant

het recht om leveringen te weigeren.

Vochtgehalte Basis is 15 % vocht. Op basis van het tijdens lossing genomen doorsnee monster

wordt in het laboratorium het vochtgehalte bepaald.

Op de ontvangstlocatie worden soms indicatie monsters genomen, die

gebruikt worden voor logistieke sturing. Aan de uitslag van deze monsters

kunnen geen rechten of plichten ontleend worden.

Droog- en Bij tarwe worden vanaf 16% vocht droogkosten in rekening gebracht.

bewerkingskosten Bij gerst vanaf 15 %. 

Bijmenging/ Aan de hand van het doorsnee monster, wat tijdens de lossing van de partij 

onzuiverheden wordt genomen, zal het bijmengingspercentage worden vastgesteld.

Weging De weegbrugregistratie van de ontvangstlocatie is bindend.

Vrachtkosten Transport is voor rekening van teler/leverancier.

Afstandsvergoeding

(alleen voor pool)

Vaststelling van de afstand obv Google Maps, afstand tussen woon-

adres teler en dichtstbijzijnde ontvangstlocatie is bepalend.

Prijs 1 Voorverkoop voor oogst 2022 tegen dagprijs oogst 2022, alleen voor tarwe 

en voergerst; af te spreken en schriftelijk vast te leggen met buitendienst

2 Tijdens de oogst tegen dagprijs 2022 (minimaal 1 dag vóór levering aan te geven 

 bij buitendienst), alleen voor tarwe en voergerst

3 Pool (standaard), voor zowel tarwe, voergerst als brouwgerst. 

Uitbetaling Agriant maakt de uitbetalingsfactuur op. Als ten tijde van de uitbetaling

nog geen kopie van de certificering is ontvangen, wordt € 7,50 per ton 

ingehouden op de uitbetalingsprijs.

16  - 24 km € 3,75

meer dan 24 km € 6,25

Afstand teler/ontvangstplaats Toeslag per 1000 kg netto

0 -8 km € -

8 - 16 km € 1,20


