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Geachte Sportvisser(s),

Langs deze weg ontvangt U onze prijzen en leveringscondities voor het nieuwe winterseizoen 
2019-2020.

Hiermede vervallen al onze voorgaande prijslijsten.

De prijzen luiden als volgt:
	 •	Voorn	extra	kwaliteit	 ...................................................... 	 €		3,00	per	kg
	 •	Voorn	extra	kwaliteit	vanaf	1000	kg	 ............................. 	 €		2,80	per	kg
	 •	Brasem	extra	kwaliteit	tot	1000	kg	 ............................... 	 €		2,95	per	kg

Vanaf	1000	kg	tot	2000	kg	 ......................................... 	 €	2,85		per	kg
Vanaf	2000	kg	tot	3000	kg	 ......................................... 	 €	2,80	per	kg
Vanaf	3000	kg	gaarne	Firma	contacteren	bij	voorkeur	per	E-mail

	 •	Zomerbrasem	vanuit	onze	eigen	kwekerij	 .................. 		 €		3,85	per	kg
	 •	Zeelt/Lauw	 ...................................................................... 	 €		6,00	per	kg
	 •	Karper	1-4	kg	 .................................................................. 		 €	3,25	per	kg
	 •	Karper	5-7	kg ................................................................... 		 €	4,50	per	kg
	 •	Karper	7	kg	+	 ..................................................................  prijs op aanvraag
	 •	Karper	K2	200-300	gr	 .....................................................   prijs op aanvraag
	 •	Kruiskroeskarper	 ...........................................................   prijs op aanvraag
	 •	Snoek	 .............................................................................. 	 €		8,00	per	kg
	 •	Snoekbaars	(indien	voorradig)	 ...................................... 	 €		15,00	per	kg
	 •	Baars	(indien	voorradig)	 ................................................ 		 €	8,00	per	kg
	 •	Paling	om	uit	te	zetten .................................................... 	 Prijs	op	aanvraag
	 •	Consumptie	paling .......................................................... 	 Prijs	op	aanvraag

www.vanwijkvishandel.nl  •  vanwijkvishandel@zonnet.nl
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Bijlagen: Bestelformulier
Retourenveloppe

Ammersekade 16, 2964 AP Groot-Ammers, Holland 
Emailadres: vanWijkVishandel@zonnet.nl
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Tevens zijn wij gespecialiseerd en gecerTificeerd in heT afvissen 
van uw overbevolkTe vispuTTen en vissTandbeheer,

waarvoor wij de meesT moderne apparaTuur gebruiken.
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Betalings-	en	leveringscondities
behorende bij prijslijst winterseizoen 2019-2020

•  Genoemde prijzen zijn exclusief de aan u door te berekenen BTW. 
Met uitzondering voor onze Belgische cliënten met een geldig B.T.W. nummer. 
U wordt verzocht het B.T.W.-nummer, de naam, het adres en het telefoonnummer van de 
B.T.W. plichtige op het bestelformulier te vermelden.

•  Betaling van het factuurbedrag: contant	bij	aflevering	van	de	vis	aan	de	chauffeur. 
Indien er geen contante betaling plaatsvindt bestaat de mogelijkheid om binnen	14	dagen	
na	faktuurdatum	per	bank	te	betalen. Mochten wij na 14 dagen geen betaling hebben  
ontvangen dan zijn wij genoodzaakt u rente te berekenen.

•  Wij zullen trachten de bestelde vis binnen de door u gevraagde leveringsperiode te 
leveren, behoudens extreme weersomstandigheden en andere calamiteiten.

•  Bij	calamiteiten	gedurende	de	zomermaanden	kan	er	altijd	gebeld	worden	voor 
eventuele	bijbestellingen	(onder	voorbehoud)

•  De levering geschiedt vrij uw viswater. Bij aflevering tekent u de factuur af, voor ontvangst en 
goedkeuring der kwaliteit, waarmee u de verantwoordelijkheid van de goederen overneemt. 

Wij dringen er verder met klem op aan uw bestelling schriftelijk middels ingesloten bestel-
formulier bij ons te doen, om zoekraken van en onjuistheden in uw bestelling te voorkomen, 
alsmede ook meerdere telefoonnummers te vermelden waarop wij kunnen verwittigen.
Ook veranderingen in clubnaam of verantwoordelijke personen zouden wij gaarne van u
doorkrijgen voor ons adressenbestand.

Een retourenveloppe waarin u uw bestelling aan ons kunt opsturen sluiten wij ook nog bij.
Bij	voorkeur	ontvangen	wij	uw	bestelling	per	e-mail!

Wij stellen het zeer op prijs als u uw bestelling bij onze  
firma zult plaatsen, waarvoor onze dank bij voorbaat.
met de sportieve groeten,

Hoogachtend,
Fa. W. van Wijk B.V.

Op al onze leveranties zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Datum poststempel

Voor onze TROUWE AFNEMERS in de winter bestaat de mogelijkheid
om NA de paaitijd in de MAAND JUNI, ZOMERBRASEM uit te zetten

 INDIEN VOORRADIG.

BESTEL TIJDIG BIJ UW WINTERBRASEM UW ZOMERBRASEM. 

20141898 20201898122  j a a r
Ammersekade 16,  2964 AP Groot-Ammers, Holland

Telefoon vanuit Nederland: 0184-661294 - Telefoon vanuit België: 0031-184-661294
Emailadres: vanWijkVishandel@zonnet.nl

www.vanwijkvishandel.nl

415119_Vanwijk_prijslijst_2015-2016.indd   1 10-09-15   11:40

vroegtijdig  

bestellen
!

voorkom
t	

teleurste
llen!



Op al onze leveranties zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam

Naam vereniging: ......................................................................................................................
Naam voorzitter: ..................................................................... gsm/tel.: ....................................
Adres: ............................................................. e-mail: ...............................................................
Naam secretaris: .................................................................... gsm/tel.:  ...................................
Adres: ............................................................. e-mail: ...............................................................
Naam zelfstandige: ................................................................. gsm/tel.:  ...................................
Adres: ............................................................. e-mail: ...............................................................
Plaats lossing: ...........................................................................................................................
Telefoonnummers voor verwittiging:
 Naam ............................................................... tel ..............................................
 Naam ............................................................... tel ..............................................
B.T.W. nummer: nee/ja* Nr.: BE................................................................................................ .
* doorhalen wat niet van toepassing is.
Naam aanvrager van het B.T.W. nummer:  ................................................................................
Adres aanvrager van het B.T.W. nummer:  ................................................................................
Telefoonnummer aanvrager B.T.W. nummer: ............................................................................

Bestelling:
................  kg Voorn,
................  kg Brasem,
................  kg Zomerbrasem,
................  kg Zeelt,
................  kg Karper,
................  kg Karper K2,
................  kg Karper 5-7 kg
................  kg Karper 7 kg +
................  kg Kruiskroeskarper
................  kg Snoek,
................  kg Snoekbaars, indien voorradig
................  kg Baars, indien voorradig
................  kg Paling (klein),
................  kg Paling (middel),
................  kg Paling (extra),
................  kg Paling (diepvries)
................  kg Paling gerookt
................  kg ..........................................

Behoort	bij	prijslijst	winterseizoen	2019-2020	met
bijbehorende	betalings-	en	leveringscondities.

Bijzonderheden: ..................................................................................................................... Handtekening + naam:
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  ...................................................................................

..........................................................................................................................................................................  ...................................................................................
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Bestellen	bij	voorkeur	per	e-mail


