
 PRIJSLIJST " WINTERPERIODE 2019 - 2020"         

VISSOORT GROOTTE AFNAME PERIODE (1) PERIODE (2) PERIODE (3) 

  (vanaf) (november 2019) (januari 2020) (februari 2020) 

   (december 2019)  (maart 2020) 

 KARPER (GEWONE) 
 (schub, spiegel of mix) 

400 - 800 gr 1000 kg op aanvraag op aanvraag op aanvraag 

500 kg 4,20 4,25 op aanvraag 

250 kg 4,35 4,50 4,50 

100 kg 4,50 4,75 4,75 

50 kg 5,00 5,25 5,25 

20 kg 5,50 5,75 5,75 

 KARPER (GEWONE) 
 (schub, spiegel of mix) 

800 - 1200 gr 1000 kg 3,80 op aanvraag op aanvraag 

500 kg 4,00 4,00 op aanvraag 

250 kg 4,15 4,25 4,25 

100 kg 4,30 4,50 4,50 

50 kg 4,75 5,00 5,00 

20 kg 5,25 5,50 5,50 

 KARPER (GEWONE) 
 (schub, spiegel of mix) 

1,2 kg - 2 kg - 3 kg 1000 kg op aanvraag op aanvraag op aanvraag 

500 kg 4,00 4,00 op aanvraag 

250 kg 4,15 4,25 4,25 

100 kg 4,30 4,50 4,50 

50 kg 4,75 5,00 5,00 

20 kg 5,25 5,50 5,50 

 KARPER (GEWONE) alle formaten < 20 kg op aanvraag op aanvraag op aanvraag 

 KARPER (EDELSCHUB) 
 (geselecteerd) 

1 kg - 2,5 kg - 3,5 kg 500 kg op aanvraag op aanvraag op aanvraag 

250 kg 5,00 5,00 5,00 

100 kg 5,25 5,25 5,50 

50 kg 5,50 5,75 6,00 

      

 KARPER (SPECIALE) 
 (geselecteerd op vorm  en 

beschubbing) 

800 - 1500 gr en/of 
1,2 kg - 2 kg - 2,5 kg 

250 kg 7,00 7,50 8,00 

100 kg 7,50 8,00 8,50 

50 kg 8,00 8,50 9,00 

 KARPER (SPECIALE)  

(keuzemogelijkheden :  

Valkenswaarders of  onze 

eigen kweek) 

800 - 1500 gr en/of 
1,2 kg - 2 kg - 2,5 kg 

en/of 
2 kg - 3 kg - 3,5 kg 

1000 kg 5,50 op aanvraag op aanvraag 

500 kg 5,75 6,25 op aanvraag 

250 kg 6,00 6,50 7,00 

100 kg 6,50 7,00 7,50 

50 kg 7,00 7,50 8,00 

 KARPER (SPECIALE) 
 (Valkenswaarders) 

3 kg - 4 kg - 5 kg 250 kg 6,50 7,00 7,50 

100 kg 7,00 7,50 8,00 

50 kg 7,50 8,00 8,50 

Korting vanaf 500 kg  alle formaten 500 kg op aanvraag op aanvraag op aanvraag 

Supplement per kg  vrije keuze door klant E.P.+ + 2,00 + 2,00 + 2,00 
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LEGENDE 

 PERIODE : 

PERIODE 1 : deze prijzen zijn geldig voor leveringen in de maanden oktober, november en december. 

PERIODE 2 : deze prijzen zijn geldig voor leveringen in de maand januari. 

PERIODE 3 : deze prijzen zijn geldig voor leveringen in de maanden februari en maart. 

Kunnen we door omstandigheden in uw periode niet leveren, dan blijven de prijzen zoals overeengekomen. 

 KARPER (gewone) en KARPER (jumbo): 

Deze karpers zijn spiegelkarpers en/of schubkarpers met een mooi groeipotentieel. 

Een keuze tussen spiegel-en schubkarper is mogelijk. 

De spiegelkarpers hebben weinig schubben en de schubkarpers zijn edel-schubkarpers. 

De grote karpers (jumbo) zijn ook afkomstig uit onze kwekerij en dus niet afkomstig van wildvang. 

 KARPER (speciale) : 

Deze karpers zijn een mix van rijenkarpers, mooi beschubde spiegelkarpers en volschub spiegelkarpers. 

De klant kan deze karpers vrij komen kiezen mits het betalen van een supplement op de eenheidsprijs. 

 VOORWAARDEN 

 PRIJZEN : 

Prijzen zijn exclusief 6% B.T.W. en kunnen door omstandigheden veranderen. Elke maand op de eerste dag van 

de maand worden de prijzen herbekeken en vastgeklikt tot de eerste dag van de volgende maand.  

In de winterperiode hanteren wij de winterprijs. In de zomerperiode hanteren wij de zomerprijs. 

Het up to date houden van onze prijzen gebeurt enkel via onze website www.viskwekerijvandeput.be. 

Iedereen kan onze prijzen en prijswijzigingen vrij raadplegen op onze website zonder in te loggen. 

Als er een prijswijziging is op de eerste dag van de maand na de besteldatum van de klant dan heeft de klant 

het recht om zijn bestelling aan te passen of op te zeggen via mail of per post en niet telefonisch. 

 BESTELLINGEN : 

Bestellingen ontvangen we het liefst via mail of per post. 



 LEVERINGEN : 

Karper, kruiskroeskarper, winde en zeelt(of lauw) zijn het ganse jaar leverbaar indien voorradig. 

Alle andere vissoorten zijn enkel leverbaar in de winterperiode, namelijk vanaf oktober tot en met maart. 

Leveringen hier in België : gratis vanaf 650,00 euro, exclusief B.T.W.(*) 

Leveringen naar Nederland : 

gratis vanaf    800,00 euro, excl. B.T.W voor de provincies Limburg en Noord-Brabant.(*) 

gratis vanaf 1.200,00 euro, excl. B.T.W voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.(*) 

gratis vanaf 1.500,00 euro, excl. B.T.W voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Overijssel.(*) 

gratis vanaf 1.800,00 euro, excl. B.T.W voor de provincies Friesland, Drenthe en Groningen.(*) 

(*) Indien het totaal bedrag, exclusief B.T.W., lager is, kunnen we onze vervoerskosten in rekening brengen. 

 AFHALEN : 

Afhalen is ook mogelijk, maar enkel op afspraak. 

Bij afhalingen hanteren we prijzen afhankelijk van de hoeveelheid, soort en maat. Prijs op aanvraag. 

 BETALINGEN : 

Contante betaling bij levering of afhaling, tenzij anders overgekomen. 

 

 


