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Vermarkten op maat



Innamepunten

 

Agrea Maastricht 
Klipperweg 26
6222 PC  Maastricht

De Puthof 
Groenestraat 1a
6274 NE Reijmerstok

Loonbedrijf van de Kruijs 
Klakstaartweg 16
6006 AE  Weert

Agrea Heerlen 
Oude Roderweg 4
6422 PE Heerlen



Graaninname

Graaninname 2019

Agrea kiest 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 tijdig waar en hoe u het graan wilt 
aanvoeren.
Agrea werkt bij de afzet van de gecollecteerde granen samen met haar partner CZAV. CZAV heeft een 
graanpool met bak-, maal en voertarwe. Met een omvang van ruim 350.000 ton is CZAV een van de grootste 
poolbeheerders van granen in Nederland. Daarnaast is CZAV ook aandeelhouder in Cebeco Granen die 
als grootste handelaar van Nederlands graan een belangrijke leverancier is van de regionale voedings- en 
diervoederindustrie. Door deze samenwerking kan Agrea op efficiënte wijze – dus tegen lage kosten - uw 
granen collecteren en vermarkten. Hierdoor zijn we in staat zeer concurrerende graanprijzen uit te betalen. 

Welke voordelen heeft dit voor u?
• Inname punten op korte afstand
• Flexibele openingstijden 
• Verschillende verkoopmogelijkheden (zie achterzijde voor meer informatie)
• Transparante afrekening
• Afrekening dagprijs én betaling voorschot binnen 3 weken na ontvangst tarwe. 

Schuurpartijen
Graan uit eigen opslag, kan in overleg, door onze eigen chauffeurs worden opgehaald. Houdt er wel rekening 
mee dat uw opslag volledig vrij dient te zijn van het kiemremmingsmiddel CIPC. 

Certificering
Ook deze oogst dient u weer in het bezit te zijn van een geldig voedselveiligheidscertificaat. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan bestaat er de mogelijkheid om de voedselveiligheid door ons te laten borgen. Hebt u nog niet 
eerder bij ons graan geleverd en overweegt u dit wel te doen? Neemt u dan contact op met onze buitendienst 
of bel naar ons kantoor in Maastricht of Heerlen.

Aanmelden
Aanmelden als graanleverancier is héél eenvoudig. Voor een correcte afhandeling is het noodzakelijk dat u zich, 
vóór uw eerste levering, aanmeldt op een van de vestigingen, via het bijgevoegde graanformulier, of via het 
online aanmeldformulier op www.agrea.nl/graaninname-2019.  

Innamepunten

 



Vermarkten op maat

Agrea Heerlen
Jean Bindels 085 48 58 970
Dennis America 06 - 20 55 61 71

Agrea Panningen
Kantoor 085 - 48 58 909
Jo Dohmen 06 - 45 78 65 45

Agrea Maastricht
Kantoor 085 - 48 58 950
Carl Pijls 06 - 20 01 11 28

Natuurlijk beslist u zelf op welke wijze uw graan wordt vermarkt. Agrea biedt u hierbij de 

volgende mogelijkheden:

1. Agrea voorverkoop

 

Verkoop (een deel van) uw 

graan voorafgaand aan de 

oogst.

2. Agrea graanpool

U ontvangt, circa 3 weken 

na levering van uw graan, 

een voorschot gevolgd 

door een eventuele 

nabetaling in juni 2020. 

3. Agrea dagprijs

 

Geef (een deel van) uw 

graan bij ons in opslag en 

bepaal zelf het tijdstip van 

verkoop.  

(uiterste verkoopdatum 31 mei 2020)

Meld u aan voor de inname van granen
Aanmelden als graanleverancier is héél eenvoudig. Voor een correcte afhandeling is het noodzakelijk dat u 
zich, vóór uw eerste levering, aanmeldt op een van de vestigingen, via het bijgevoegde graanformulier, of 
via het online aanmeldformulier op www.agrea.nl/graaninname-2019.  

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben neem dan contact op met uw Agrea adviseur 
of onze vestiging bij u in de buurt. 

Postbus 7021, 5980 AA Panningen
T +31 (0)85 485 89 00
E info@agrea.nl 
I  www.agrea.nl



Aanmeldformulier
Graaninname 2019

Bedrijfsnaam :  ...............................................................................................................................................
Contactpersoon :  .........................................................................................................................................
Mobiel nummer :  ..........................................................................................................................................
E-mail adres :  ................................................................................................................................................
Adres:  ..............................................................................................................................................................
Postcode :  ......................................................................................................................................................
Woonplaats :  .................................................................................................................................................
Land :  ...............................................................................................................................................................

IBAN :  ..............................................................................................................................................................
BIC :  ..................................................................................................................................................................

BTW-nummer :  .............................................................................................................................................

Te verwachte levering (indicatie ha invullen)
Gerst, ha :  .......................................................................................................................................................
Tarwe, ha:  .......................................................................................................................................................
Triticale, ha: ....................................................................................................................................................

Gewenst graandepot  ☐ Agrea Maastricht    ☐ Agrea Heerlen 

     ☐ De Puthof, Reijmerstok  ☐ Loonbedrijf van de Kruijs, Weert

Gewenste uitbetaling   ☐ Agrea voorverkoop  ☐ Agrea poolsysteem ☐ Agrea dagprijs

   
Certificeringsnummer :  ...............................................................................................................................

☐  Hiermee verklaar ik in het bezit te zijn van een geldig voedselveiligheidscertificaat.

☐  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Tevens verklaar ik dat alle gegevens correct en volledig door mij  
  zijn ingevuld.

________________________    ________________________
Plaats, datum      Handtekening

Meld u aan voor de inname van granen
Aanmelden als graanleverancier is héél eenvoudig. Stuur dit formulier retour naar Agrea, Postbus 7021, 5980 AA Panningen,
meld u aan op een van de vestigingen of via het online aanmeldformulier op www.agrea.nl/graaninname-2019.  



Algemene voorwaarden Graanlevering 2019

Panningen , mei  2019

Verklaart dat de te leveren granen voldoen aan de volgende eisen:

• Voedermiddelen dienen traceerbaar te zijn vanaf de aankoop van het uitgangsmateriaal tot en met de aflevering van het 
voedermiddel. Informatie van het gebruikte zaaizaad dient inzichtelijk te zijn. Gegevens dienen 3 jaar bewaard te worden.

• Bij teelt dient gebruik gemaakt te worden van (gecertificeerd) ontsmet zaaizaad. De teelt van GGO rassen is niet 
toegestaan.

• Het perceel waar het gewas op geteeld wordt, was in het verleden, en is tijdens de teelt van het geleverde product niet 
verontreinigd. Teelt op verontreinigde percelen is verboden (bijvoorbeeld slib, glas, olie, dioxine, zware metalen etc.). 

• Gewasbeschermingsmiddelen moeten wettelijk toegelaten zijn en bedoeld voor het betreffende gewas. De middelen 
moeten toegepast worden volgens het wettelijke gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Er moet 
een administratie bijgehouden worden van de gebruikte middelen. De teler moet beschikken over een geldige licentie en 
goedgekeurde apparatuur voor het uitvoeren van gewasbescherming.

• Er dient een registratie te worden bijgehouden van de gebruikte meststoffen. Voor GFT compost, compost van 
bermmaaisel, zuiveringsslib en/of zwarte grond moet een analyserapport volgens artikel 8 van het BOOM besluit 1 en 
afleveringsbewijs aanwezig zijn, zodat er geen sprake is van verontreiniging met zware metalen boven de wettelijke 
toegestane hoeveelheid. En uit analyse moet blijken dat het product nagenoeg vrij is van glas. 

• Opslag dient plaats te vinden in schone en droge ruimten. Huisdieren, vogels en ongedierte dienen hier te worden 
geweerd in opslagruimten. Gebruik van kiemremmers in deze ruimten op basis van chloorprofam is niet toegestaan. Indien 
producten niet op het bedrijf van de teler in tussenopslag gaan dient dit te worden uitbesteed aan een GMP+ FSA-erkend 
of gelijkwaardig erkend bedrijf. 

• Alle leveringen van onbewerkte agrarische producten voldoen aan de maximale waarden voor ongewenste stoffen, van 
toepassing zijnde wet en regelgeving voor diervoeder en ze bevatten geen verboden producten zoals: meststoffen, urine, 
pesticiden, dierlijke producten, modder. De teler zal Agrea tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen wanneer partijen 
onbewerkte agrarische producten niet voldoen aan verstrekte informatie en specificaties, bijvoorbeeld als gevolg van een 
calamiteit, zodat Agrea tijdig actie kan ondernemen en de partijen kan blokkeren. 

• De geleverde producten dienen tijdens het hele traject van teelt, oogst, transport en opslag gescheiden te zijn van 
producten die niet geschikt zijn voor het gebruik in voedermiddelen en dienen tijdens het hele traject op een hygiënische 
manier te worden behandeld. 

• De transportmiddelen waarin de granen worden vervoerd zijn schoon en droog, vrij van resten en geur van voorgaande 
ladingen en vrij van resten van reinigings- en/of desinfectiemiddelen. De lading dient tijdens transport te worden afgedekt.

• Indien transport uitbesteedt wordt dient de transporteur GMP+ B4 gecertificeerd te zijn. Er wordt geen organische mest 
getransporteerd in de transportmiddelen waarmee voedermiddelen worden gereden. 

• De geldende Agrea condities inname granen en peulvruchten 2019 zijn hierop van toepassing.


