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CONDITIES GRAANINNAME 2022 
 
Voor de levering van graan aan AR Plant gelden in 2022 de volgende condities. De condities voor 
CCM vers (maiskorrels vochtrijk rechtstreeks van het land) kunnen op bepaalde punten afwijken: 
 

1. Graanpool 2022 (lange pool voor tarwe, korte pool voor gerst en overige granen alleen 
dagprijzen) 

 Bij aanmelding voor de graanpool geeft u de te leveren oppervlakte en het soort graan op die 
u wenst te leveren. Aanmelding gebeurt met de ‘Leveringsovereenkomst en 
poortwachtersovereenkomst inname granen 2022’. Met het opgeven van het aantal hectares 
geeft u aan het graan ook daadwerkelijk aan AR Plant te leveren. Direct na de oogst wordt het 
voorschot per 100 kg betaald. De voorschotprijs is vroeg in de oogstperiode bekend.  

 
2. Innamelocaties 

− Doetinchem   tarwe, gerst, triticale, rogge, haver, CCM vers 

− Neerijnen   tarwe 

− Wageningen   tarwe, gerst, triticale, rogge, haver 

− Valburg   tarwe 

− Overige locaties alleen in overleg. 
 
3. Innametarief en aanvoervergoeding 

Voor alle locaties geldt een innametarief van € 30,00 per levering. Voor het graan dat in 
Doetinchem en Wageningen wordt ontvangen (opgeslagen en verwerkt) geldt de 
voorschotprijs. Voor levering op de overige locaties geldt de voorschotprijs minus het 
aanvoertarief van € 0,65 per 100 kg voor niet-leden en minus € 0,55 per 100 kg voor leden. Uw 
voorlichter helpt u, indien nodig, graag bij het vinden van een transporteur. Let er bij 
uitbesteding van het transport op dat het GMP- of VKL-gecertificeerd is. 

 
4. Opslagvergoeding 

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de graanpool met eigen opslag. 
Hiervoor geldt een vergoeding van € 0,02 per 100 kg per week na 4 september 2022. Hierbij 
worden geen innamekosten in rekening gebracht mits het graan geladen kan worden met 
minimaal 35 ton per uur. De kwaliteit wordt dan vooraf beoordeeld. Ook wordt er dan geen 
gewichtscorrectie voor droger graan vergoed. Als u uit eigen opslag wenst te leveren en 
deelneemt aan de Poortwachter-regeling krijgt u altijd te maken met een controle van de opslag 
en de daaraan verbonden kosten. Eigen opslag mag niet meer plaatsvinden in een ruimte voor 
aardappelopslag waar het kiemremmingsmiddel Chloorprofarm is toegepast. 

 
5. Vaststellen gewicht en kwaliteit 

Bij levering wordt het graan gewogen en bemonsterd. Bij levering wordt mogelijk indicatief het 
vochtgehalte bepaald. De definitieve gehalten aan vocht en vuil worden bepaald in het 
laboratorium aan de hand van het monster van de partij. Deze bepaling is bindend en geldt 
voor een eventuele aftrek van een vochtcorrectie voor het vaststellen van het 
hectolitergewicht. Dit monster wordt ten minste vier maanden bewaard.  

 
6. Aftrek vuil 

Het werkelijke gehalte aan vuil wordt op het gewicht in mindering gebracht. 
 
7. Hectolitergewicht bij tarwe 

De basisprijs geldt voor een hectolitergewicht van 72 tot en met 76. Bij een hectolitergewicht 
van 77 of 78 ontvangt u € 0,10 meer en bij 79 of meer geldt een toeslag van € 0,20. Bij een 
hectolitergewicht van 71 ontvangt u € 0,10 minder, bij 70 € 0,20, bij 69 € 0,30 en bij 68 of lager 
geldt een aftrek van € 0,40 per 100 kilogram. 
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8. Vochtcorrectie 
Het graan wordt ingenomen op basis van 14,0-15,0% vocht. Indien het vochtgehalte hoger is 
dan 15,0% wordt het gewicht gecorrigeerd met 1,3% per procent vocht en wordt een 
vochtcorrectie in rekening gebracht conform onderstaande. Voor granen met een vochtgehalte 
tussen de 13,0 en 14,0% geldt een kwaliteitstoeslag op de voorschotprijs van 1,0% per procent 
vocht. 

 
Voor vochtcorrectie wordt de volgende tabel gehanteerd: 

− 16,0% tot 16,49%  € 0,04 per 0,1% per 100 kg 

− ≥16,5%   wordt niet ingenomen. Indien nodig denken we mee 

    over een oplossing. 

 
9. Vermelden van certificering of Poortwachter-regeling op Leveringsovereenkomst 

Er zijn twee manieren om de kwaliteitsborging van uw graan aan te tonen: of u kiest voor 
certificering VVAK (GPZ) of u doet mee aan de Poortwachter-regeling zonder certificering. 
Deze keuze vult u in op de ‘Leveringsovereenkomst en poortwachtersovereenkomst inname 
granen 2022’. U vindt deze op www.argroep.nl/graaninname. 
 
9a. Certificering VVAK (GZP) 
Wanneer u hiervoor kiest dient u op het moment van levering of ophalen aantoonbaar 
gecertificeerd te zijn. Een kopie van het certificaat moet bij ons aanwezig zijn. Dit wordt bij de 
ontvangst van de getekende leveringsovereenkomst gecontroleerd. 
 
9b. Poortwachter-regeling zonder certificering 
Wanneer u hiervoor kiest dan zal een adviseur van AR Plant een controle uitvoeren aan de 
hand van een checklist. Tijdens deze controle worden een aantal voederveiligheidsaspecten 
beoordeeld. U vindt deze checklist op www.argroep.nl/graaninname. 
De kosten voor deelname aan deze Poortwachter-regeling bedragen € 35,- en worden aan u 
doorberekend 
 

10. Overige condities 
U bent er als leverancier verantwoordelijk voor dat het geleverde product voldoet aan de actuele 
wet- en regelgeving die in Nederland op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid van 
toepassing is. AR behoudt zich het recht voor om bij niet omschreven kwaliteitsafwijkingen 
kortingen te berekenen en/of het graan niet in te nemen. 
AR behoudt zich te allen tijde het recht voor granen niet te ontvangen of de uitbetaling van het 
voorschot op te schorten als de benodigde formulieren nog niet compleet zijn aangeleverd. 
 

 
Alle genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief btw. 
 
De ‘Leveringsovereenkomst en poortwachtersovereenkomst inname granen 2022’ dient 
uiterlijk 24 juni 2022 bij ons getekend aanwezig te zijn.  
 
U vindt deze overeenkomst en eventueel de checklist op www.argroep.nl/graaninname. 


