Van Leeuwen Vijvervissen
+31 (0)683135749
info@vanleeuwenvijvervissen.nl
www.vanleeuwenvijvervissen.nl
KVK-nummer: 74008099
IBAN: NL12 INGB 0008 8969 35
BTW-nummer: NL 002397624B77

prijslijst herfst 2022
Vissoort

Gewichtsklasse

Gewichtafname

Spiegel- en/of (edel)schubkarper
Duits/Hongaars

350 - 500 gr

Per kilo
Vanaf 250 kg
Vanaf 500 kg
Vanaf 1.000 kg

6,99
6,75
6,50
6,25

Spiegel- en/of (edel)schubkarper
Duits/Hongaars

700 - 1200 gr of
1.2 - 2 kg

Per kilo
Vanaf 250 kg
Vanaf 500 kg
Vanaf 1.000 kg

6,25
5,99
5,80
5,60

Zwaar beschubde spiegelkarper
Duits/Valkenswaards
(Rijen- en volschubkarper etc.)

1.2 - 2.5 kg of
2.5 - 4 kg

Per kilo
Vanaf 250 kg
Vanaf 500 kg
Vanaf 1.000 kg

8,99
8,75
8,50
8,25

Kruis(kroes)karper F1
(Klein blijvende karper max 2-3 kg)

300 - 500 gr

Per kilo
Vanaf 250 kg
Vanaf 500 kg
Vanaf 1.000 kg

6,99
6,75
6,50
6,25

Graskarper
Waterplantbeheerder

1 - 3 kg

Per kilo
Vanaf 250 kg
Vanaf 500 kg

8,50
8,25
7,99

Zeelt

150 - 250 gr of
350 - 800 gr

Per kilo

8,75

Snoekbaars

1 - 2 jarige

Bekijk s.v.p. de verkoopvoorwaarden voordat u besteld.

Prijs per kilo €

Op aanvraag

Prijzen zijn excl. 21% BTW.

Verkoopvoorwaarden
PRIJZEN
Deze prijslijst is geldig vanaf 29 september 2022 t/m 31 december 2022. De prijzen zijn per kilo en exclusief
21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van de mogelijkheid tot afvissen, beschikbaarheid, voorraad en
prijswijzigingen. De prijzen worden up-to-date gehouden op onze website (www.vanleeuwenvijvervissen.nl).
Onder het 21%-tarief vallen: dieren die niet bestemd zijn voor de productie van
voedingsmiddelen voor menselijke consumptie, zoals huisdieren, zangvogels,
aquariumvissen en hommelkolonies voor bestuiving van gewassen (citaat Belastingdienst.nl).
- Onze prijslijst is gebasseerd op een bestelling vanaf 50 kg per vissoort en formaat.
- Bij een bestelling kleiner dan 50 kg is er een toeslag van €1,00 per kilo.
- Bij een bestelling kleiner dan 20 kg is er een toeslag van €2,00 per kilo.

PERIODE
De beste uitzetperiode van hengelsportvissen is van oktober tot eind januari. Ook kunnen wij leveren van
januari tot april.

BESTELLINGEN
De vissen kunnen besteld worden per e-mail of telefonisch.
E-mail: info@vanleeuwenvijvervissen.nl
Telefoonnummer: +31 (0)683135749

LEVERING
De aanbevolen uitzetperiode van hengelsportvissen is van oktober tot eind januari. Indien u in het voorjaar
wenst uit te zetten houdt dan rekening met beperkte beschikbaarheid en voorraad van de vissen. Bij eventuele
transportkosten wordt dit vooraf afgesproken.

AFHALEN
Het is mogelijk om de vissen af te halen (alleen op afspraak). Bij kleinere hoeveelheden kunnen de vissen
afgehaald worden in vistransportzakken (bij de prijs inbegrepen). Bij grotere hoeveelheden (100 kg+) dient u zelf
transportmiddelen te verzorgen.

BETALING
Bij bezorging of afhalen kunt u kiezen uit de volgende betaalmethoden: contant, overmaken of per pin.
Bij grotere bestellingen vragen wij om een aanbetaling.

AANSPRAKELIJKHEID
Onze vissen worden voor de verkoop gecontroleerd op hun gezondheid. Onze vissen worden geleverd in
zichtbaar goede conditie. Bij elke vijver zijn de waterwaarden, visbezetting, sliblaag, watervegetatie, predatie
en vijverbeheer verschillend, met andere woorden de leefomgeving is in elke vijver anders. Daarom zijn wij na
levering/uitzetting niet meer aansprakelijk voor het verdere beheer en het totale visbestand in de vijver. De
vissen zijn na bezorging op locatie/afhalen eigendom van de kopende partij.

