
PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 1)PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 1) Deel 1 van 3

Beste klant, we raden u aan om uw gewenste vis(sen) zo snel als mogelijk te bestellen zodat we uw bestelling op tijd

kunnen opvolgen en uw vissen tijdig geleverd kunnen worden voor het einde van de door u gevraagde periode! Dank u.

 VISSOORTEN VISSOORTEN GROOTTE AFNAME PERIODE (1) PERIODE (2) PERIODE (3) Excl.

(vanaf) (november 2022) (januari 2023) (maart 2023) 6%

(december 2022) (februari 2023) btw

200 - 500 gr

500 kg 6,50 7,00 7,50 €/kg
 (schub, spiegel of mix) 250 kg 6,75 7,25 7,75

100 kg 7,00 7,50 8,00

500 - 800 gr

500 kg 6,00 6,50 7,00

250 kg 6,25 6,75 7,25

100 kg 6,50 7,00 7,50

800 - 1200 gr 1000 kg1000 kg 5,50 6,00 6,50

en/of
500 kg500 kg 5,75 6,00 6,50

250 kg250 kg 6,00 6,25 6,75

1,2 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg100 kg 6,25 6,50 7,00
 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 Supplement per kg (vrije keuze door de klant) eenheidsprijs + 30% + 30% + 30%

250 kg 7,50 8,00 8,50 €/kg
 (geselecteerde karper) 1,5 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg 8,00 8,50 9,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 Supplement per kg (vrije keuze door de klant) eenheidsprijs + 30% + 30% + 30%

250 kg 9,50 10,50 11,50 €/kg
 (Valkenswaard-type) 1,5 kg - 2 kg - 3 kg 100 kg 10,00 11,00 12,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 Supplement per kg (vrije keuze door de klant) eenheidsprijs + 30% + 30% + 30%

3 kg tot <5 kg 50 kg 12,00 13,50 15,00 €/kg
 (Valkenswaard-type) 5 kg tot <7 kg 50 kg 15,00 16,50 18,00
 (geselecteerd op vorm 7 kg tot <9 kg 50 kg 20,00 22,50 25,00
 en beschubbing) 9 kg tot <11 kg 50 kg 30,00 32,50 35,00

11 kg tot <12,5 kg 50 kg 35,00 40,00 45,00
 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 Supplement per kg (vrije keuze door de klant) eenheidsprijs + 30% + 30% + 30%

3 kg tot <5 kg 50 kg 9,00 10,50 12,00 €/kg
 (schub, spiegel of mix) 5 kg tot <7 kg 50 kg 12,00 13,50 15,00

7 kg tot <9 kg 50 kg 17,00 19,00 20,00
9 kg tot <11 kg 50 kg 25,00 27,50 30,00

11 kg tot <12,5 kg 50 kg 30,00 32,50 35,00
12,5 kg tot <14 kg 50 kg 35,00 40,00 45,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 Supplement per kg (vrije keuze door de klant) eenheidsprijs + 30% + 30% + 30%

200 - 800 gr 3000 kg 3,40 3,50 3,60 €/kg
 Uw keuze in de grootte van de en/of 2000 kg 3,55 3,60 3,75

 brasem is mogelijk maar zal 800 gr - 2 kg 1000 kg 3,70 3,75 3,95
 afhangen van de beschikbaar- en/of 500 kg 3,95 4,00 4,25

 heid van de brasem en kan 2 kg - 3 kg 250 kg 4,20 4,25 4,50
 licht afwijken van uw keuze! 100 kg 4,50 4,50 5,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 uit eigen kwekerij sinds 1865!

((GEKWEEKTGEKWEEKT  ININ  BELGIË)BELGIË)

  KARPERKARPER (gewone)

 KARPERKARPER (edelschub) 0,8 - 1,5 kg en/of

 KARPERKARPER (speciale) 0,8 - 1,5 kg en/of

 KARPERKARPER (speciale)

 KARPERKARPER (jumbo)

  BRASEMBRASEM
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PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 2)PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 2) Deel 2 van 3

Beste klant, we raden u aan om uw gewenste vis(sen) zo snel als mogelijk te bestellen zodat we uw bestelling op tijd

kunnen opvolgen en uw vissen tijdig geleverd kunnen worden voor het einde van de door u gevraagde periode! Dank u.

GROOTTE AFNAME PERIODE (1) PERIODE (2) PERIODE (3) Excl.

(vanaf) (november 2022) (januari 2023) (maart 2023) 6%

(december 2022) (februari 2023) btw

16 - 25 cm 100 kg100 kg 8,00 8,00 8,50 €/kg

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

16 - 20 cm 100 kg100 kg 11,50 12,00 13,00 €/kg

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

100 - 250 gr 100 kg100 kg 9,00 9,50 10,00 €/kg
 (zilverwinde) 250 - 500 gr 100 kg100 kg 9,50 10,00 11,00

+ 500 gr 100 kg100 kg 10,00 10,50 11,50
<100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 ZEELT - LAUW ZEELT - LAUW 100 - 250 gr 100 kg 9,00 10,00 11,00 €/kg
 (groene zeelt) 250 - 500 gr 100 kg 10,00 11,00 12,00

+ 500 gr 100 kg 11,00 12,00 13,00
 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

100 - 250 gr
250 kg 5,50 6,00 6,50 €/kg

 (kroeskarper/giebel) 100 kg 5,75 6,25 6,75

200 - 400 gr
250 kg 5,75 6,25 6,75

100 kg 6,00 6,50 7,00

+ 400 gr
250 kg 6,25 6,75 7,25

100 kg 6,50 7,00 7,50
 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

 KRUISKROESKARPER KRUISKROESKARPER 500 kg 6,25 6,50 7,00 €/kg
 (kruiskarper/F1-karper) 200 - 400 gr 250 kg 6,50 6,75 7,25

100 kg 7,00 7,25 7,50

500 kg 6,75 7,00 7,50
300 - 600 gr 250 kg 7,00 7,25 7,75

100 kg 7,50 7,75 8,25

(beperkt/OP=OP) 600 - 800 gr
250 kg 8,00 8,50 9,00

100 kg 8,50 9,00 9,50

(zeer beperkt/OP=OP) 800 - 1200 gr 100 kg 9,00 9,50 10,00
 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <100 kg : +0,50 €/kg <50 kg : +1,50 €/kg <20 kg : op aanvraag

800 - 1500 gr 50 kg 9,00 9,50 10,50 €/kg
1,5 kg - 2 kg - 3 kg 50 kg 8,50 9,00 10,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <50 kg : +1,00 €/kg <25 kg : +1,50 €/kg <10 kg : +3,00 €/kg

20 - 35 cm 30 st. 5,00 6,00 7,00 €/st

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <30 stuks : +0,50 €/stuk <15 stuks : +1,50 €/stuk <5 stuks : +3,00 €/stuk

 SNOEK SNOEK 500 - 1000 gr 30 kg 15,00 15,50 16,50 €/kg
1,2 kg - 2 kg - 3 kg 30 kg 14,00 14,50 15,00

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <30 kg : +1,00 €/kg <15 kg : +1,50 €/kg <5 kg : +3,00 €/kg

50 gr en groter 30 kg 15,00 15,50 16,50 €/kg

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) <30 kg : +1,00 €/kg <15 kg : +1,50 €/kg <5 kg : +3,00 €/kg

  VISSOORTENVISSOORTEN
 uit eigen kwekerij sinds 1865!

((GEKWEEKTGEKWEEKT  ININ  BELGIË)BELGIË)

  VOORNVOORN (blankvoorn)

  RIETVOORNRIETVOORN (ruisvoorn)

  WINDEWINDE

 Supplement per kg, indien minder dan … (<) 

  KROESKARPERKROESKARPER

 OPGELET! :

  GRASKARPERGRASKARPER

  SNOEK(JES)SNOEK(JES)

  BAARSBAARS
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PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 3)PRIJSLIJST “ WINTERPERIODE 2022 - 2023 ” (deel 3) Deel 3 van 3

***KORTE UITLEG******KORTE UITLEG***

***VOORWAARDEN***
PRIJZEN :

  (*) De beste maanden in de winterperiode om vis uit te zetten, zijn november, december of januari.

  zeggen via mail of per post, maar niet telefonisch. 

BESTELLINGEN :

LEVERING :

  sliblaag, diepte van de vijver, watervegetatie, het vijverbeheer, m.a.w. de totale leefomgeving anders zodat wij niet meer
  verantwoordelijk kunnen zijn voor het verdere beheer en het totale visbestand van de (vis)vijver.

AFHALEN :

BETALING :

EIGENDOMSVOORBEHOUD :

KARPERKARPER (gewone) en KARPERKARPER (jumbo) :
- Deze karpers zijn spiegel-en/of schubkarpers met een mooi groeipotentieel en een keuze tussen beide is mogelijk.
- De spiegelkarpers hebben weinig schubben en de schubkarpers zijn edel-schubkarpers.
- De grote karpers (jumbo) zijn ook afkomstig uit onze eigen kwekerij en dus niet afkomstig van ergens anders. 

KARPERKARPER (speciale) :
- Valkenswaard-type, gekweekt en opgegroeid op ons uitgebreid vijvernetwerk.
- Deze karpers zijn een mix van rijenkarpers, mooi beschubde spiegelkarpers en volschub spiegelkarpers. 
- De klant kan deze karpers vrij komen kiezen mits het betalen van een supplement op de eenheidsprijs. 

KROESKARPERKROESKARPER (kroeskarper/giebel) :
- Een kroeskarper is een traag groeiende karper die kan uitgroeien tot maximum ongeveer 2 à 3 kg. 

KRUISKROESKARPERKRUISKROESKARPER (kruiskarper/F1-karper) :
- Deze vissoort is een kruising tussen een karper en een kroeskarper en is daarom een traag groeiende karper.
- Vanaf 600 à 700 gr. is deze karper goed bestand tegen de aalscholver en kan maximum ongeveer 2 à 3 kg worden.

GRASKARPERGRASKARPER :
- Graskarpers zijn ideaal voor het bestrijden van plantengroei.
- Afhankelijk van de begroeiing raden we aan om 50 tot 100 kg/hectare uit te zetten voor een goed resultaat.

BAARSBAARS :
- De baars is ideaal voor het bestrijden van de blauwbandgrondel of ander kleine visjes van 2 tot 8 cm. 

- Deze prijslijst is geldig vanaf 15 oktober 2022 tot en met 15 april 2023 en werd opgemaakt op 15 oktober 2022.
- PERIODE (1) : deze prijzen zijn exclusief 6% BTW en geldig voor leveringen in de maanden november en december.(*)
- PERIODE (2) : deze prijzen zijn exclusief 6% BTW en geldig voor leveringen in de maanden januari en februari.(*)
- PERIODE (3) : deze prijzen zijn exclusief 6% BTW en geldig voor leveringen in de maand maart.(*)
  (*) Kunnen we door omstandigheden in uw periode niet leveren, dan blijven de prijzen zoals overeengekomen. 

- De prijzen kunnen wijzigen gedurende de winterperiode door omstandigheden.
- Het up to date houden van onze prijzen gebeurt enkel via onze website : www.viskwekerijvandeput.be.
- In de winterperiode (november t.e.m. maart) hanteren wij de winterprijs. (zie onze jaarlijkse prijslijst "winterperiode")
- In de zomerperiode (april t.e.m. oktober) hanteren wij de zomerprijs. Deze prijs is op aanvraag, telefonisch of met een offerte.
- Iedereen kan onze prijzen en prijswijzigingen vrij raadplegen op onze website zonder in te loggen.
- Als er een prijswijziging is na de besteldatum van de klant dan heeft de klant het recht om zijn bestelling aan te passen of op te

- Bestellingen ontvangen we het liefst bij voorkeur via e-mail of anders per post.
- Via e-mail : vandeputfishfarm@hotmail.com
- Per post : Viskwekerij Vandeput, Boomsteeg 46 te 3520 Zonhoven, België.
- Of voor vragen via telefoon : 011 81 40 86 (vanuit België) of 00 32 11 81 40 86 (vanuit het buitenland).

- Onze vissen zijn gaaf, gezond en levendig bij levering en ontvangst van de klant. Bij elk klant zijn de waterwaardes, visbezetting,

- Karper, kruiskroeskarper, winde en zeelt(of lauw) zijn het ganse jaar leverbaar indien voorradig.
- Alle andere vissoorten zijn enkel leverbaar in de winterperiode, namelijk vanaf november tot en met maart.
- De vervoerskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de vissen en de levering is enkel gratis aan de volgende voorwaarden :
1) gratis vanaf  €    800,00  (excl. BTW) : levering tot 50 km afstand van onze kwekerij of tussen twee klanten/losplaatsen.(*)
2) gratis vanaf  € 1.200,00  (excl. BTW) : vanaf   50 km tot 100 km afstand van onze kwekerij of tussen twee klanten/losplaatsen.(*)
3) gratis vanaf  € 1.600,00  (excl. BTW) : vanaf 100 km tot 150 km afstand van onze kwekerij of tussen twee klanten/losplaatsen.(*)
4) gratis vanaf  € 2.200,00  (excl. BTW) : vanaf 150 km tot 200 km afstand van onze kwekerij of tussen twee klanten/losplaatsen.(*)
5) gratis vanaf  € 2.800,00  (excl. BTW) : vanaf 200 km tot 250 km afstand van onze kwekerij of tussen twee klanten/losplaatsen.(*)
(*) Indien het totaal bedrag (excl. BTW) lager is, kunnen we onze vervoerskosten in rekening brengen.

- Afhalen op onze viskwekerij is ook mogelijk, maar enkel op afspraak via tel. 00 32 (0)11 81 40 86.
- Bij afhalingen hanteren we prijzen afhankelijk van de hoeveelheid, soort, maat en/of sortering. Prijs op aanvraag.

- Contante betaling bij levering of afhaling, tenzij anders overeengekomen : op voorhand met de bank of op de dag zelf.

- Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij volledige betaling van de overeenstemmende factuur.
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BESTELFORMULIER “WINTERPERIODE 2022-2023” Deel 6 van 6

UW BESTELLING
Aantal Omschrijving (vissoort + maat) Prijs Totaal Opmerkingen (periode levering, e.a.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

LEVERINGSADRES
Naam (club, vzw, bedrijf,…) Adres (straat + nummer) Plaats (postcode en gemeente of stad)

CONTACTPERSONEN
Naam en voornaam Adres (straat + nr./plaats + postcode) Telefoon en/of e-mailadres

1

2

3

4

5

FACTURATIEGEGEVENS
Naam (club, vzw, bedrijf,…) Adres (straat + nummer) Plaats (postcode en gemeente of stad)

BTW nr. en/of ondernemingsnr. Versturen per post? (postadres!!!) Versturen per E-mail? (e-mailadres!!!)

Datum : Naam + handtekening :

Gelieve het bestelformulier zo volledig mogelijk ingevuld en getekend terug te sturen naar ons. Dank u.

kwekerij
ANDEPUT
isvv

Uw visleverancier sinds 1865
. BE

Boomsteeg 46 - 3520 Zonhoven - België

Tel : 00 32 (0)11 81 40 86
E-mail : vandeputfishfarm@hotmail.com
BTW : BE 0716.997.571


