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Graaninname 2021

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 vooraf waar en hoe u het graan wilt 
aanvoeren.

Agrea werkt bij de afzet van de gecollecteerde granen samen met haar partners CZAV en Cebeco Granen. Zij 
hebben een graanpool met bak-, maal- en voertarwe en zijn met een omvang van ruim 350.000 ton een van 
de grootste poolbeheerders van granen in Nederland. Daarnaast zijn ze als grootste handelaar van Nederlands 
graan een belangrijke leverancier 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?
• Innamepunten op korte afstand
• Flexibele openingstijden 
• Verschillende vermarktingsmogelijkheden (zie achterzijde voor meer informatie)
• Transparante afrekening 

Levering granen
Zoals aangegeven, hanteren wij gedurende het graanseizoen flexibele openingstijden. Wij verzoeken u om bij 
leveringen na 17.00 uur vooraf telefonisch contact op te nemen met het betreffende innamepunt. 

Schuurpartijen
Graan uit eigen opslag kan, in overleg, door onze eigen chauffeurs worden opgehaald. Houd er wel rekening 
mee dat uw opslag volledig vrij dient te zijn van het kiemremmingsmiddel CIPC. Wij nemen altijd een 
schuurmonster ter analyse. 

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



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 vooraf waar en hoe u het graan wilt 
aanvoeren.

Agrea werkt bij de afzet van de gecollecteerde granen samen met haar partners CZAV en Cebeco Granen. Zij 
hebben een graanpool met bak-, maal- en voertarwe en zijn met een omvang van ruim 350.000 ton een van 
de grootste poolbeheerders van granen in Nederland. Daarnaast zijn ze als grootste handelaar van Nederlands 
graan een belangrijke leverancier 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?
• Innamepunten op korte afstand
• Flexibele openingstijden 
• Verschillende vermarktingsmogelijkheden (zie achterzijde voor meer informatie)
• Transparante afrekening 

Levering granen
Zoals aangegeven, hanteren wij gedurende het graanseizoen flexibele openingstijden. Wij verzoeken u om bij 
leveringen na 17.00 uur vooraf telefonisch contact op te nemen met het betreffende innamepunt. 

Schuurpartijen
Graan uit eigen opslag kan, in overleg, door onze eigen chauffeurs worden opgehaald. Houd er wel rekening 
mee dat uw opslag volledig vrij dient te zijn van het kiemremmingsmiddel CIPC. Wij nemen altijd een 
schuurmonster ter analyse. 

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

Innamepunten

 

Agrea Maastricht 
Klipperweg 26
6222 PC  Maastricht
T 085 - 48 58 950

Loonbedrijf van de Kruijs 
Klakstaartweg 16
6006 AE  Weert
T 0495 – 53 46 57

Agrea Heerlen 
Oude Roderweg 4
6422 PE Heerlen
T 085 - 48 58 970



Agrea Heerlen
Jean Bindels 085 48 58 970

Agrea Panningen
Jo Dohmen 06 - 45 78 65 45

Agrea Maastricht
Carl Pijls 06 - 20 01 11 28

Agrea 

Voorverkoop
 
Verkoop (een deel van) 
uw graan voorafgaand 
aan de oogst. 
 
Deze optie is geldig 
totdat de oogst start 
(uiterlijk 15 juni).

Vermarkten op maat
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Graanpool

Indien u kiest voor Agrea 
graanpool, ontvangt u 
circa 3 weken na levering 
van uw tarwe een 
voorschot, gevolgd door 
een (eventuele) 
nabetaling in juni 2022.

Uitbetaling van de gerst 
vindt plaats op het 
moment dat het 
voorschot van de tarwe 
wordt uitbetaald. 
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Dagprijs

Verkoop uw graan 
tijdens de oogst tegen 
dagprijs.  

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 de eerste 
levering, aanmeldt via het bijgevoegde graanformulier of via het 
online aanmeldformulier op www.agrea.nl/graaninname-2021. 

Agrea Graan Voordeel
Meldt u zich vóór 15 juni bij ons aan als graanleverancier, dan kunt 
u gebruik maken van het Agrea Graan Voordeel. 
Meer weten over het Agrea Graan Voordeel? 
Ga nu naar Agrea.nl/graanvoordeel of vraag ernaar bij uw Agrea 
adviseur. 

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van deze informatie 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

(Let op: zonder uw tegenbericht, direct na het bekend maken van de voorlopige prijzen, nemen we aan dat u meedoet met de 
Agrea graanpool)

U beslist zelf op welke wijze uw graan wordt vermarkt. Agrea biedt u de volgende mogelijkheden:
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Opslag

Geef uw graan bij ons in 
opslag of sla het zelf op 
in uw schuur. Bepaal 
daarbij zelf het moment 
van verkoop tegen de 
dan geldende dagprijs.  

Uiterste verkoopdatum: 
31 mei 2022


