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Luc Pauwels NV 
Paul Christiaenstraat 2 
9960 Assenede 
BE 0413.346.692 
 
 

         datum:  …………………. 
 
 
Hiermee bevestigen wij, Luc Pauwels nv,  aan u verkocht te hebben: 

Artikel   Perspulp (Nederlandse) Leveringsconditie : Franco 

Hoeveelheid +/- …     Ton (ongeveer  … vrachten X 29Ton)  Vaste leveringsdatum 

Prijs geldig tot  
18/5/2018 
11u 

€ 1,35 
per % droge stof per ton, 

excl. btw 

☐ JA + 0,10 euro per % droge stof per ton 
(-0,02 euro per % droge stof 

vroegboekkorting) 

☐ Neen,         U komt in aanmerking voor 
flexibiliteitskorting,  zie onderaan 

(Vroegboekkorting inbegrepen) 
Betalingscondities: 

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum Sanitelnummer:    …………… 

Facturatieadres: Afleveradres: 

…………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… 

…………………………… …………………………… 

Opmerkingen: 
Heeft u mogelijkheid tot nachtlevering: ja/neen 
Kunt u op zondag ontvangen: ja/neen 

 
Flexibiliteitskorting:  (Selecteer hieronder uw gewenste leveringsperiode voor uw flexibiliteitskorting) 

☐ leveren vanaf start campagne tot einde campagne  € 0,10 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 24-09-2018 tot einde campagne   € 0,09 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 08-10-2018 tot einde campagne   € 0,08 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 22-10-2018 tot einde campagne   € 0,07 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 05-11-2018 tot einde campagne   € 0,06 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 19-11-2018 tot einde campagne   € 0,05 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 03-12-2018 tot einde campagne   € 0,04 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 17-12-2018 tot einde campagne   € 0,03 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 24-12-2018 tot einde campagne   € 0,02 korting per % droge stof per ton 
 
Opgelet: flexibiliteitskorting is enkel geldig wanneer u op vervaldag (30 dagen na factuurdatum) betaalt en het 
contract respecteert op vlak van afname tonnage, periode en transportmiddel.   Bij correcte betalingen wordt de 
flexibiliteitskorting integraal gecrediteerd en teruggestort door Luc Pauwels nv.  Indien u niet aan de 
betalingsverplichting voldoet,  zijn wij genoodzaakt de flexibiliteitskorting per maand achterstal met € 0,01 per % 
droge stof per ton te verminderen. 
 
Transporttoeslagen: 

☐Stuuras   € 0,04 per % ds per ton  

☐Container of kort gestuurd € 0,10 per % ds per ton  

☐ Slurf (enkele vracht)  € 7 per ton 

☐Geen voorkeur   (toeslagvrij) 
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Indien u geen transportvoorkeur aangeeft, wordt uitgegaan van uitlevering door opliggers met vaste assen. 
Het overeengekomen volume perspulp is gebaseerd op de verwachte opbrengst van de bietenoogst door Suiker 
Unie.  Daalt de opbrengst perspulp van de bietenoogst 2018 met meer dan 5%, dan is Luc Pauwels nv gerechtigd 
het overeengekomen volume perspulp pro rata te doen dalen. 

Luc Pauwels NV levert diervoeders onder GMP + certificering.  Alle door Luc Pauwels nv ingezette vervoerders zijn 
GMP+ gecertificeerd. 

Alle toeslagen worden rechtstreeks op de factuur verrekend. Kortingen zullen achteraf verrekend worden indien 
aan de afname- en betalingsverplichtingen is voldaan.  

 
Opgemaakt in dubbel exemplaar te Assenede.   Mogen wij vragen één exemplaar voor akkoord terug te sturen of 
te mailen binnen de 7 dagen na ontvangst (het niet terugsturen van dit exemplaar binnen de 7 dagen wordt 
aanzien als stilzwijgend akkoord). 
 
De algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Luc Pauwels nv zijn van toepassing op deze overeenkomst.    

 

Met vriendelijke groeten,       

 

Voor akkoord        Voor akkoord 

Verkoper       Aankoper 

 

 

………………………………………………..     ……………………………………….  

Luc Pauwels nv 

 

 

 

 


