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Bestelformulier Voorseizoenverkoop perspulp 2017-2018 
 
☐ Perspulp   +/-  ……………………..ton (equivalent aan  +/-   ………………….vrachten (+/- 30 ton per vracht))  
 
☐ Basisprijs: 1,35 euro per % droge stof per ton (prijs geldig tot 19/5/2017 12u)  
 

Uw facturatiegegevens 
Bedrijfsnaam: …………………………………………………………. 
Adres:  …………………………………………………………. 
Gemeente …………………………………………………………. 
GSM  …………………………………………………………. 
Sanitel  …………………………………………………………. 
Email  …………………………………………………………. 

Losadres indien afwijkend van facturatieadres 
Adres  ………………………………………………………… 
 
Heeft u mogelijkheid tot nachtlevering: ja / nee1 
Kunt u op zondag ontvangen:  ja / nee 

Vaste leveringsdatum 
☐ Neen (u komt in aanmerking voor flexibiliteitskorting, zie hieronder)  

☐  Ja, u betaalt € 0,10 extra per % ds per ton (ds = droge stof) 
 

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 25-09-2017 tot einde campagne   € 0,09 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 09-10-2017 tot einde campagne   € 0,08 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 23-10-2017 tot einde campagne   € 0,07 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 06-11-2017 tot einde campagne   € 0,06 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 20-11-2017 tot einde campagne   € 0,05 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 04-12-2017 tot einde campagne   € 0,04 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 18-12-2017 tot einde campagne   € 0,03 korting per % droge stof per ton 

☐ leveren vanaf 25-12-2017 tot einde campagne   € 0,02 korting per % droge stof per ton 
 

Transporttoeslagen: 
☐Stuuras   € 0,04 per % ds per ton ☐Slurf (enkele vracht)  € 7 per ton 

☐Container of kort gestuurd € 0,10 per % ds per ton ☐Eurobagging (> 100 ton)  € 3,50 per ton 

☐Halve vracht   € 0,20 per % ds per ton ☐Geen voorkeur   (toeslagvrij) 
 
Indien u geen transportvoorkeur aangeeft, wordt uitgegaan van uitlevering door opliggers met vaste assen. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij uw vertegenwoordiger of op kantoor 09 344 89 60 
 
Indien geen extra informatie, kan u uw bestelling mailen naar info@luc-pauwels.be.   Na ontvangst wordt u dan een 
contract opgestuurd ter bevestiging. 
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