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PRIJSLIJST 2017 - 2018 
 
 

   NAJAAR ACTIE* !!!   

Karper levering in november/december 
 

Spiegel- en/of Schubkarper 250 – 500 gr per kilo 4.75 € 

  vanaf    250 kg 4.50 € 

Spiegel- en/of Schubkarper 750 – 1.200 gr of per kilo 3.95 € 

 1.2 – 2 kg of 2 – 3 kg vanaf    500 kg 3.80 € 

  vanaf 1.000 kg 3.65 € 

Spiegelkarper 3 – 5 kg of 5 – 7 kg per kilo 6.75 € 

  vanaf    250 kg 6.25 € 

 7 – <10 kg per kilo 12.50 € 

 > 10 kg per kilo op aanvraag 

Geselecteerde Spiegelkarper / Rijenkarper 1.2 – 2.5 kg per kilo 6.50 € 

  vanaf    250 kg 6.00 € 

 2.5 – 5 kg per kilo 8.50 € 

Kruiskroeskarper 300 – 600 gr per kilo 4.75 € 

  vanaf    250 kg 4.50 € 

  vanaf    500 kg 4.25 € 

Graskarper 1 – 3 kg per kilo 5.95 € 

* BESTELLEN MET BESTELBON VOOR 31 OKTOBER!! 

DEZE PRIJZEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR LEVERING IN DE PERIODE NOVEMBER EN DECEMBER!! 

ZIE OOK ONS OVERZICHT KARPER 2017 IN AANHANG VOOR MEER DETAILS. 
 

 

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

Spiegel- en/of Schubkarper 250 – 500 gr per kilo 5.00 € 

  vanaf    250 kg 4.75 € 

 750 – 1.200 gr of per kilo 4.50 € 

 1.2 – 2 kg vanaf    500 kg 4.25 € 
 

 

Kruiskroeskarper 300 – 600 gr per kilo 5.00 € 

  vanaf    250 kg 4.75 € 

* GELIEVE UW LENTE/ZOMER BESTELLING TIJDIG DOOR TE GEVEN!! 
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Brasem 200 – 1.000 gr per kilo 3.50 € 

  vanaf    500 kg 3.25 € 

  vanaf  1.000 kg 2.95 € 
 

 

Blankvoorn 15 cm en groter per kilo 4.50 € 

  vanaf    250 kg 4.25 € 
 

 

Rietvoorn 10 cm en groter per kilo 7.00 € 

 

 

Zeelt 200 – 800 gr per kilo 6.25 € 

  vanaf 250 kg 6.00 € 
 

 

Snoek 25 – 30 cm per stuk 4.50 € 

 30 cm en groter per kilo 11.00 € 
 

 

Snoekbaars 30 cm en groter per kilo 17.50 € 

 

 

Steur 1 – 3 kg (50 – 100 cm) per kilo 17.50 € 

 

 

Andere soorten zoals Winde, Baars, Giebel, Meerval, en andere zoetwatervissen. 

Gelieve te informeren naar beschikbaarheid en prijs. 
 

VISKORREL / -PELLET voor wedstijdvijvers, vanaf maart tot oktober steeds op voorraad. 
Gratis levering vanaf 1.000 kilo!!. Kleinere afnames af te halen of vraag naar onze leveringsvoorwaarden. 

junior 2mm en/of onderhoud 3mm (zak 25kg)  1.00 € 

 vanaf 500 kilo 0.90 € 

 vanaf 1.000 kilo 0.80 € 
 

Beluchters / ontgassers steeds verkrijgbaar, vrijblijvende offerte op aanvraag! 

 

  VOORWAARDEN PRIJSLIJST   

Prijzen exclusief 6% BTW en geldig tot oktober 2018. 

Kilo prijzen geldig vanaf 50 kg. per vissoort/maat. Minder dan 50 kg. is 1.00 € per kg. toeslag. 

  Minder dan 20 kg. is 2.00 € per kg. toeslag. (niet van toepassing op roofvis/steur) 

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

TRANSPORT : België en de Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland 

  GRATIS vanaf 750 euro excl. BTW. 

  Overige Nederlandse provincies GRATIS vanaf 1.500 euro excl. BTW. 

Bij een lager bedrag rekenen wij onze vervoerskosten door met een minimum van 50 euro. 

Afhalen van kleinere bestellingen kan ook en dit enkel na afspraak. 

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

Contante betaling bij levering of afhaling. 

Gelieve uw bestelling via bijgevoegde bestelbon ondertekend per e-mail of post toe te sturen. 
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OVERZICHT KARPER 2017 
 

Spiegelkarper 
 

250 – 500 gram per kilo: 4.75 euro 
 vanaf 250 kilo: 4.50 euro 

 
750 - 1.200 gram of per kilo: 3.95 euro 
1.2 – 2 kg of 2 – 3 kg vanaf 500 kilo: 3.80 euro 
 vanaf 1.000 kilo: 3.65 euro 

 
3 – 5 kg of per kilo: 6.75 euro 
5 – < 7 kg vanaf 250 kilo: 6.25 euro 

 
7 – < 10 kg per kilo: 12.50 euro 

 
 10 kg en groter  op aanvraag 
 

(Edel)Schubkarper 
 

 
 
250 – 500 gram per kilo: 4.75 euro 
 vanaf 250 kilo: 4.50 euro 

 
750 - 1.200 gram of per kilo: 3.95 euro 
1.2 – 2 kg of 2 - 3 kg vanaf 500 kilo: 3.80 euro 
 vanaf 1.000 kilo: 3.65 euro 
 
 
 

 

Geselecteerde spiegelkarper / rijenkarper 
 

kenmerken: 
 
- Tsjechische herkomst, Boheems ras 
- 100% (hand)geselecteerd op beschubbing 
- goed tot sterke beschubbing, rijenachtig type 
- sterke groei, 2 à 4 kilo tijdens het eerste groei-jaar 
- de “ideale” uitzetspiegel voor SKP’en 
 
1 – 2.5 kg per kilo: 6.50 euro 
 vanaf 250 kilo: 6.00 euro 

 
2.5 - 5 kg per kilo: 8.50 euro 
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OVERZICHT KARPER 2017 
 

Graskarper 
 

 
Natuurlijke manier om algen- en plantenproblemen 
te bestrijden. 
Meest ecologische manier door langdurig effect. 
Advies is 50 à 100 kilo per ha oppervlaktewater. 
Ideaal formaat wegens roofvis en –vogel veilig. 
 
1 - 3 kg per kilo: 5.95 euro 
 
 
 

 

Kruiskroeskarper 
 

 
Kruising tussen Karper en Kroeskarper. 
Traag groeiend tot maximaal 2 à 3 kilo. 
 
 
 
300 – 600 gram per kilo: 4.75 euro 
  vanaf 250 kilo: 4.50 euro 
  vanaf 500 kilo: 4.25 euro 
 
 

 

  VOORWAARDEN   
 

- Prijzen per kilo bij een minimum afname van 50 kilo per soort en/of formaat. 
- Exclusief 6% BTW. 
- Prijzen geldig voor leveringen tot 31 december 2017. 
- Leveringsperiode november en/of december 2017. 
- Bestellen voor 31 oktober 2017. 
- Levering in België gratis vanaf 750 euro excl. BTW. 
- Levering in Nederland: 

Gratis vanaf 750 euro excl. BTW in provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 
Gratis vanaf 1.500 euro excl. BTW. in overige provincies. 

- Bij lagere bedragen rekenen wij onze vervoerskosten door met een minimum van 50 euro. 
- Afname < 50 kilo 1 euro supplement, afname < 20 kilo 2 euro supplement (excl.6% BTW). 
- Zelf afhalen is mogelijk, wij verpakken de vissen in plastiek zakken met water en zuurstof, 

0.50 euro per kilo supplement voor verpakkingskosten (excl.6% BTW). 
- SKP’en: bij meerdere stopplaatsen en/of langere wachttijden kunnen extra kosten worden 

aangerekend. 
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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 ………………………………………………………………….. 

LEVERINGSADRES   ………………………………………………………………… 

  ( STRAAT + NR°)    ………………………………………………………………… 

Belangrijk voor GPS    ………………………………………………………………… 

HOEVEELHEID: TYPE / FORMAAT / OPMERKING: 

…………. KG. SPIEGELKARPER           ...……………………………………………….. 

…………. KG. SCHUBKARPER              ...……………………………………………….. 

…………. KG GESELECT.SPIEGELKARPER ….....……………..…………………….. 

…………. KG. KRUISKROESKARPER   …..……………….…………………………….. 

…………. KG. GRASKARPER  ..........………………………………………….. 

…………. KG. BRASEM   ...……………………………………………….. 

…………. KG. BLANKVOORN  ……...………………………………………….. 

…………. KG. RIETVOORN  ……...………………………………………….. 

…………. KG. ZEELT   ……...………………………………………….. 

…………. ST. SNOEK 25 – 30 CM ……...………………………………………….. 

…………. KG. SNOEK   …………………………………………………. 

…………. KG. SNOEKBAARS  ……...………………………………………….. 

…………. KG. STEUR   ……….....……………………………………… 

..………... KG. VISKORREL / -PELLET ………...……………………………………….. 

………….. KG. ANDERE   ………….……………………………………… 

 

LEVERINGSPERIODE …………………………………………………………………... 

 

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. 


