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OVERZICHT KARPER 2020 
 

Spiegelkarper 
 

 

250 – 500 gram per kilo: 5.00 euro 
 vanaf 250 kilo: 4.75 euro 

750 - 1.200 gram of per kilo: 4.00 euro 
1.2 – 2 kg of 2 – 3 kg vanaf 500 kilo: 3.90 euro 
 vanaf 1.000 kilo: 3.75 euro 

3 – 5 kg of per kilo: 8.00 euro 
5 – < 7 kg vanaf 250 kilo: 7.50 euro 

7 – < 10 kg per kilo: 13.00 euro 

10 – < 15 kg per kilo: 18.00 euro 

 
 

(Edel)Schubkarper 
 

 
 
 
 
750 - 1.200 gram of per kilo: 4.00 euro 
1.2 – 2 kg of 2 - 3 kg vanaf 500 kilo: 3.90 euro 
 vanaf 1.000 kilo: 3.75 euro 
 
 
 
 

 

Geselecteerde spiegelkarper / rijenkarper 
 

Tsjechische herkomst, Boheems ras: 
- 100% (hand)geselecteerd op beschubbing 
- goed tot sterke beschubbing, rijenachtig type 
- sterke groei, 2 à 4 kilo tijdens het eerste groei-jaar 
- de “ideale” uitzetspiegel voor SKP’en 
 
1.2 – 2.5 kg per kilo: 6.50 euro 
 vanaf 250 kilo: 6.00 euro 
Duitse herkomst, Valkenswaards ras: 
 
500 – 1.000 gram per kilo: 7.50 euro 
 Vanaf 250 kilo: 7.00 euro 
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OVERZICHT KARPER 2020 
 

Graskarper 
 

 
Natuurlijke manier om algen- en plantenproblemen 
te bestrijden. 
Meest ecologische manier door langdurig effect. 
Advies is 50 à 100 kilo per ha oppervlaktewater. 
Ideaal formaat wegens roofvis en –vogel veilig. 
 
500 – 1.000 gram per kilo: 8.00 euro 
1 - 3 kg per kilo: 6.00 euro 
 
 

 

Kruis(kroes)karper / F1 
 

 
Kruising tussen Karper en Kroeskarper. 
Traag groeiend tot maximaal 2 à 3 kilo. 
Aalscholver bestendig vanaf 500 gram! 
 
 
400 – 800 gram per kilo: 5.00 euro 
  vanaf 250 kilo: 4.75 euro 
  vanaf 500 kilo: 4.50 euro 
 
 

 
 

- VOORWAARDEN 
- PRIJZEN : per kilo en exclusief 6% BTW, geldig tot december 2020. 

Kilo prijzen geldig vanaf 50 kg. per soort/maat. Minder dan 50 kg. is 1.00 € per kg. toeslag. 
Minder dan 20 kg. is 2.00 € per kg. toeslag. 

- BESCHIKBAARHEID / LEVERING : november en december 2020. 
- TRANSPORT : GRATIS vanaf 750 euro excl. BTW in Vlaanderen en de Nederlandse provincies 

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 
GRATIS vanaf 1.500 euro excl. BTW in Wallonië en overige Nederlandse provincies. 
Bij een lager bedrag rekenen wij onze vervoerskosten door met een minimum van 50 euro. 

- BESTELLEN : via bijgevoegde bestelbon ondertekend per e-mail of post toe te sturen. 
- AFHALEN : kan enkel na afspraak. 

Verpakkingskosten worden in rekening gebracht, 0.50 € per kilo toeslag. 
- BETALING : Contante betaling bij levering of afhaling tenzij anders afgesproken. 
- SKP: bij meerdere stopplaatsen en/of langere wachttijden kunnen extra kosten worden 

aangerekend. 
 


