PULP - VOERABONNEMENT

Wij realiseren ons dat de betaling van de Perspulp/Cigarant, gezien de volumes, een behoorlijk
beslag op uw liquiditeit kan leggen. Behalve dat Duynie u regelmatig adviseert over efficiënt en
rendementvol voeren, willen wij u als afnemer van Perspulp/Cigarant graag iets extra’s bieden.
Om u tegemoet te komen in het verbeteren van uw liquiditeitspositie heeft Duynie vorige campagne
het voerabonnement geïntroduceerd. U kunt vanaf het eerste bestelmoment gebruik maken van dit
abonnement dat zowel voor Perspulp en Cigarant is af te sluiten.
Met dit abonnement kunt u in termijnen betalen. Door middel van maandelijkse incasso’s betaalt u
gedurende uw contractperiode gespreid voor uw pulpvolume. Het incassobedrag betreft de waarde
van het contract gedeeld door het aantal perioden. Deze perioden starten vanaf het moment van het
afsluiten van het Perspulp/Cigarant contract tot en met april 2018. Aan het einde van de contract
periode vindt een verrekening plaats tussen het verschil van geïncasseerde maandbedragen en
definitieve factuurbedragen (gebaseerd op kg en ds%).

De voordelen van het voerabonnement voor u op een rij
• vooraf vastgesteld maandbedrag
• grip op uw financiën
• betere spreiding
• u betaalt geen rente
• positief effect op uw liquiditeit
Het afsluiten van het abonnement is volledig kosteloos.
Hoe kunt u een voerabonnement afsluiten?
Gelijktijdig met het afsluiten van het Perspulp/Cigarant contract via het formulier op onze website
www.mijnduynie.nl kunt u het voerabonnement afsluiten.
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Uiteraard kunt u voor meer informatie of voor aanmelding ook bij uw Product Manager terecht.
Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij het voerabonnement schriftelijk of digitaal aan u
bevestigen.
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Duynie Responsible feeding is een handelsnaam van Duynie B.V. Alphen a/d Rijn. Op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van Duynie B.V. met betrekking tot
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verkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Duynie B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel 27360820

Den Haag, van toepassing. Een kopie van de voorwaarden is verkrijgbaar bij Duynie B.V. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

