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Karper levering tijdens herfst 2022, prijzen enkel geldig mits bestelling voor 31/10/2022! 

Spiegel- en/of (Edel)Schubkarper 250 – 500 gr per kilo 7.00 € 
CZ / Boheems ras  vanaf 500 kg 6.50 € 

  vanaf 1.000 kg 6.25 € 

Spiegel- en/of (Edel)Schubkarper 750 
 

– 1.200 gr of 
 

per kilo 
 

6.00 € 
CZ / Boheems ras 1.2 – 2 kg of vanaf 500 kg 5.50 € 

 2 – 3 kg vanaf 1.000 kg 5.25 € 

 

Spiegel- en/of (Edel)Schubkarper, CZ en/of FR 
 

3 – 5 kg 
 

per kilo 
 

9.00 € 

 
Geselecteerde Spiegelkarper / Rijenkarper 

 
1.2 – 2.5 kg 

 
per kilo 

 
9.00 € 

Herkomst Tsjechië / Boheems ras / sterke groei  vanaf 500 kg 8.50 € 
 

Karper levering lente/zomer (vanaf april tot en met oktober) 

Door de prijsstijging van het afgelopen jaar kunnen wij momenteel geen prijzen meedelen voor het 
komende voorjaar. Aanbod en prijzen voor Karper levering lente/zomer zijn vanaf maart 2023 beschikbaar! 

 

 VOORWAARDEN  
PRIJZEN : per kilo en exclusief 6% BTW, geldig tot 31 december 2022. 

Kilo prijzen geldig vanaf 50 kg. per vissoort en formaat. 
Minder dan 50 kg. is 1.00 € per kg. toeslag. Minder dan 20 kg. is 2.00 € per kg. toeslag. 

 
LEVERING : november tot en met maart, enkel Karper het hele jaar door. 

De aanbevolen uitzetperiode is november/december. Indien men in het voorjaar wenst uit te 
zetten gelieve rekening te houden dat wij slechts deels of niet de gevraagde hoeveelheid/soorten 
kunnen leveren en dit door beperkte beschikbaarheid/voorraad en weersomstandigheden. 

 
TRANSPORT : GRATIS vanaf 1.000 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 100 euro. 

 
BESTELLEN : via bijgevoegde bestelbon ondertekend per e-mail of post toe te sturen. 
Opgelet, een bestelling mag maximaal 5 soorten en/of formaten bevatten! 

 
AFHALEN : kan enkel na afspraak/bestelling op zaterdagvoormiddag tijdens november/december. 

Verpakkingskosten worden in rekening gebracht aan 0.50 € per kilo toeslag. 
 

BETALING : Contante betaling bij levering of afhaling tenzij anders afgesproken. 

PRIJSLIJST HERFST 2022 
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BESTELFORMULIER 
NAAM VISCLUB / HSV ………………………………………………………………….. 
NAAM OPDRACHTGEVER ………………………………………………………………….. 
STRAAT EN NUMMER ………………………………………………………………….. 
POSTCODE EN PLAATS ………………………………………………………………….. 
TELEFOON NR° ………………………………………………………………….. 
RESERVE TEL. NR° ………………………………………………………………….. 
BTW NR° (INDIEN AANWEZIG) ………………………………………………………………….. 
E-MAIL ADRES ………………………………………………………………….. 

 

HOEVEELHEID: TYPE / FORMAAT / OPMERKING: 
…………. KG. SPIEGELKARPER ...……………………………………………….. 
…………. KG. SCHUBKARPER ...……………………………………………….. 
…………. KG GESELECT.SPIEGELKARPER ….....……………..…………………….. 
 ………...……………………………………….. 

 

LEVERINGSPERIODE …………………………………………………………………... 
Aanbevolen leveringsperiode november/december. Leveringen in het voorjaar lopen risico deels of niet  

uitgevoerd te kunnen worden door beperkte voorraad/weersomstandigheden. 
 

DATUM…………………………. HANDTEKENING……………………….… 
Gelieve het bestelformulier volledig en duidelijk in te vullen. 

Bestellingen worden enkel geaccepteerd door dit formulier ondertekend terug te zenden via fax, post of email. 

LEVERINGSADRES 
( STRAAT + NR°) 

Belangrijk voor GPS 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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