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Graaninname 2022
Kies ook voor de kracht van de keten!
Ook voor de inname en afzet van granen is Agrea uw allround partner. Op diverse locaties in Limburg kunt u graan (laten)
aanvoeren. Tijdens de oogst is tijd schaars. Bedenk daarom vooraf waar en hoe u het graan wilt aanvoeren.
Agrea werkt bij de afzet van granen samen met haar partner CZAV en Cebeco Granen. U beslist zelf op welke wijze uw graan
wordt vermarkt. Agrea biedt u de volgende mogelijkheden:

Agrea
Voorverkoop
Verkoop (een deel van)
uw graan voorafgaand
aan de oogst.

Agrea
Dagprijs
Verkoop uw graan
tijdens de oogst tegen
dagprijs.

Deze optie is geldig tot
uiterlijk 15 juni 2022.

Agrea
Graanpool

Agrea
Opslag

U ontvangt circa 3
weken na levering van
uw tarwe een voorschot,
gevolgd door een
(eventuele) nabetaling in
juni 2023. Uitbetaling
gerst vindt gelijk met
tarwe plaats.

Geef uw graan bij ons in
opslag of sla het zelf op.
Bepaal daarbij zelf het
moment van verkoop
tegen de dan geldende
dagprijs.
Uiterste verkoopdatum:
31 mei 2023

(Let op: zonder reactie, doet u automatisch mee met de Agrea graanpool)

Vermarktingswijze
Kies voor de vermarktingswijze die het beste bij u past. U heeft daarbij de keuze uit 4 verschillende mogelijkheden
(zie bovenstaande tabel). Maak uw keuze bekend maken bij aanmelding als graanleverancier of uiterlijk op het
moment van de eerste levering. Dit in verband met een correcte en tijdige afhandeling.
Innamepunten
Tijdens de oogst hanteren we flexibele openingstijden. Wij verzoeken u om bij leveringen na 17.00 uur vooraf telefonisch
contact op te nemen met het betreffende innamepunt.
Agrea
Agrea graandepot Agrea graandepot Maastricht
Loonbedrijf Kreuels
Loonbedrijf van de Kruijs
Klipperweg 26
Wijnstraat 7
Klakstaartweg 16
6222 PC Maastricht
6369 GJ Simpelveld
6006 AE Weert
T 085 - 48 58 950
T 085 - 48 58 954
T 0495 - 53 46 57
		
Aanmelden
Aanmelden als graanleverancier is héél eenvoudig. Dit kan via het bijgevoegde aanmeldformulier of via het online
aanmeldformulier op agrea.nl/graaninname-2022.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met een Agrea adviseur
of onze vestiging bij u in de buurt.
Agrea Panningen
T 085 - 48 58 900
		

Agrea Maastricht
T 085 - 48 58 950

