
Special-Carp prijslijst 2022-2023 

 
Special-carp mix 
( spiegel en edelschub  ) K 3 1 kg tot 2,5 kg   € 9,50  per kg 
( spiegel en edelschub )  K 4 2,5 kg tot 5 kg   € 12,00  per kg (beperkt) 
 

 

Special-carp  

Edelschub     K 3  1 kg tot 2,5 kg   € 9,50  per kg 
Edelschub     K 4  2,5 kg tot 5 kg   € 12,00  per kg (beperkt) 
Edelschub     K 3, 4  kunnen meegeleverd worden in special-carp mix 
 
Special-carp kaal  K 3  1 kg tot 2,5 kg   € 9,50  per kg 
Special-carp kaal  K 3  kunnen meegeleverd worden in special-carp mix 
 

 
 

Special-carp mix Particulier of kleine partijen onder 150 kg  Handpick . 

(spiegel- en edelschub-karper ) K 3 1 kg tot 2,5 kg   € 12,50  per kg 

 



 

Gewone Schubkarper 

Schubkarper  K 3  1 kg tot 2,5 kg   € 6,00  per kg 
Schubkarper  K 4  2,5 kg tot 5 kg   € 7,-  per kg 
 
 

Gewone spiegelkarper 

Spiegelkarper    1 kg en groter beperkt aanbod prijs in overleg. 
 

Special-carp K1 & K2 

Special-carp    K1 te verkrijgen na telefonisch contact of op beurs 
Special-carp    K2 te verkrijgen na telefonisch contact of op beurs 

Volg special-carp via facebook 

U kunt special-carp volgen op facebook of op www.special-carp.nl 
Special-carp facebook  houd u op de hoogte van nieuwtjes, ontwikkelingen en  verkoop van zowel K1 en K2 
en K3. Ook voor particulieren die enkele karpers  kopen. 
Handpick verkoop dagen kunt u vinden op special-carp facebook, vind special-carp facebook leuk, en je krijg 
automatisch een melding. 
 

Bestel tijdig zodat we iedereen goed van dienst kunnen zijn. Bestellingen kunnen vanaf september 

opgegeven worden. We beginnen met uitleveren ongeveer half oktober. 

 

Voorwaarden, 

Bestel nu, zodat we u vanaf september t/m  december de meeste klanten kunnen leveren!!!  December tot april levering beperkt mogelijk. 
Tevens nemen we de tijd om de vis zo goed mogelijk te behandelen. 
Levering in overleg, na afgesproken prijs. 
Contante betaling bij levering vis. Of via bank binnen 2 dagen betalen. 
Vanaf ongeveer 250 kg  leveren wij, afhankelijk per soort, kleinere partijen verhoogde transportkosten. 
Transportkosten naar locatie , tot  50 km € 50,-  / 100 km € 100,- / enz, terugrijden is kosteloos. Of kosten in overleg. 
Combinatie van soorten tot beoogde kilogrammen mogelijk. 
Prijzen zijn exclusief 9% btw. 
Wanneer de vis goed bevonden wordt door kopende partij, worden deze vrijgelaten  ( of de factuur ondertekend ) en zijn wij niet aansprakelijk meer 
te stellen. En zijn de vissen van de kopende partij. 

Typfouten voorbehouden. 

Altijd bellen staan u graag te word!!! 
Vr, gr, ed en koos van egmond    06-53541058 / 0622128459 
Special-carp.nl       Veenderdijk 15 
www.edkovis.nl     2375 AX Rijpwetering 

http://www.special-carp.nl/

