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Bifor/Vinterfoder

Nya depåer

Vid beställning av Bifor/Vinterfoder senast 1 juni kommer fodret att
levereras fraktfritt med leverans senast den 1 juli då i samleverans av
kärl och pallar m.m. till era respektive depåer. I år vill vi ha biodlarens
beställning av Bifor/Vinterfoder redan innan leverans och kommer att
fakturera detta direkt vid leveranstillfälle.

Nya depåer har öppnats runt om i landet men det behövs fler…..
Vi behöver därför din hjälp att finna fler som kan hjälpa biodlarna och
därmed öka servicen till biodlarna. Hör gärna av er till Krister Linnell,
0705-41 03 22 eller krister.linnell@svenskabiprodukter.se om ni har
några förslag.

Återtag
För att underlätta arbetet i Mantorpsanläggningen och hålla utsatta
leveranstider kommer Återtaget produceras endast under augusti till
september månad och levereras till kund senast v42. Vid leverans på
annan tid får odlaren själv stå för fraktkostnad och möjlighet till återtag
beror på kapacitet i produktion. Etiketter ansvarar biodlaren själv för
antingen via SBR eller bifogar egna etiketter. Vänligen ta kontakt med
SBR på: 0142-48 20 00.

Värt att veta
BRC-certifiering
Mantorp-anläggningens BRC-certifiering innebär att vi kan höja kvaliteten
ytterligare och säkra en högre betalning för våra produkter. Detta kommer
nu dig som biodlare till godo i form av högre ersättningar.
Högre krav på honungen
Som ett led i vår kvalitetssatsning köper vi endast in honung med
högst 20% vattenhalt.
Förskottsbetalning
Tecknar du Leveransavtal med oss kan du få förskottsbetalning på 1/3
eller max 50.000 kr av din tecknade volym.
Nytt Leveransavtal 2017
Vårt nya Leveransavtal är utskickat till våra leverantörer. Är du ny
leverantör, så kontakta Marie Rosén, 073-523 31 03 eller
marie.rosen@ostkompaniet.se

Honungspriser
Redovisas i utskickat Leverantörsbrev och för vidare information,
kontakt Marie Rosén, 073-523 31 03 eller marie.rosen@ostkompaniet.se

Priser för Återtag
Priser exklusive moms 25%

Leverans i 28 kg kärl

Leverans i 140 kg kärl

Minst 500 kg/burkstorlek

Minst 500 kg/burkstorlek

500-999
kg

700 g 11:60/burk
500 g 11:19/burk
350 g 11:10/burk

500-999
kg

700 g 10:60/burk
500 g 10:19/burk
350 g 10:10/burk

1000-1999
kg

700 g 11:19/burk
500 g 10:78/burk
350 g 10:69/burk

1000-1999
kg

700 g 10:19/burk
500 g 9:78/burk
350 g 9:69/burk
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