GEZOCHT
ONDERNEMENDE MELKVEEHOUDERS

WIJ GROEIEN EN HEBBEN EXTRA MELK NODIG
Wij merken dat bij onze klanten de vraag naar zuivelproducten groeit.
Wij hebben dus extra melk nodig! Deze melk brengen wij wereldwijd tot
waarde via hoogwaardige kaas en dagverse zuivel. Iedere liter melk die een
melkveehouder levert, is waardevol voor Royal A-ware. Kortom, wij zoeken
ondernemende melkveehouders die voor de lange termijn met ons willen
samenwerken.

WIJ BIEDEN MELKVEEHOUDERS

OPBOUW A-WARE MELKPRIJS

• Zekerheid van melkafname.

A-WARE BASISPRIJS

• Geen verplichte reservering op naam.
•	Een correcte melkprijs met daarboven op een kwantumtoeslag,
kwaliteitstoeslag, duurzaamheidspremie en weidepremie.

Wordt maandelijks door directie Royal A-ware vastgesteld.
• Vetprijs per kilogram melk
• Eiwitprijs per kilogram melk
• Inhoudingen

•	Heldere afspraken en voorwaarden.

De afspraken over de melkprijs en samenwerking worden vastgelegd in een

A-WARE KWALITEITSTOESLAG

samenwerkingsovereenkomst.

Toeslagen per 100 kg. melk

•	Toetreding tot de vereniging A-ware Melk Leveranties en de mogelijkheid tot
het verstrekken van een lening aan de vereniging.

WIJ WILLEN SAMENWERKEN MET ONDERNEMENDE MELKVEEHOUDERS
Wij denken net als melkveehouders in generaties
in plaats van jaren. Wij vinden het belangrijk dat
Royal A-ware en haar melkveehouders bij elkaar
passen. Een ondernemende mentaliteit bindt ons.
Dit betekent dat wij zoeken naar ondernemende
melkveehouders die:
•	Samen met Royal A-ware willen streven naar
continuïteit op de lange termijn met een goed
rendement op de korte termijn.
•	Net als Royal A-ware gezonde groeiambitie
hebben.
• Gericht zijn op ondernemerschap en stabiliteit.
•	De juiste balans vinden tussen ondernemers
vrijheid en zekerheid.

Deze ondernemende melkveehouders:
•	Hebben een bedrijf in het noorden of oosten
van Nederland.
•	Produceren kwalitatief hoogwaardige melk
op een representatief melkveebedrijf.
-V
 oldoen aan landelijk geldende kwaliteits
certificering melkveebedrijven van Qlip (‘KKM’).
- Inzicht geven in de melkkwaliteit die de
afgelopen 36 maanden is gerealiseerd.
- Tanklokaal ongehinderd bereikbaar voor een
RMO-wagen met een laadvermogen van
minimaal 34 ton.

Parameter

Norm

Toeslag

Frequentie

Totale toeslag

Kiemgetal

≤ 30.000 kve/ml

€ 0,05

2 x per maand

€ 0,10

Celgetal

Enkel- of meervoudig
≤ 250.000

€ 0,05

2 x per maand

€ 0,10

Boterzuur

--

€ 0,10

Max 2 x per
maand

€ 0,20

Zuurtegraad
vet

≤ 0,60 mmol / 100 gr. vet

€ 0,10

Rekenkundig
gemiddelde

€ 0,10
€ 0,50

A-WARE KWANTUMTOESLAG
Melkproductie per jaar (in kg)

Kwantumtoeslag € per 100 kg.
Over kg. in klasse

Gem. voor alle kg.

500.000 - 700.000

€ 2,21

€ 0,63

700.000 - 800.000

€ 2,56

€ 0,87

800.000 - 1.000.000

€ 2,91

€ 1,28

1.000.000 - 1.250.000

€ 2,16

€ 1,46

1.250.000 - 1.750.000

€ 2,16

€ 1,66

Boven 1.750.000

€ 1,66

€ 1,66

PREMIE A-WARE DUURZAAM 2.0
• Maximaal €0,50 per 100 kilogram.
•	Melkveehouders kunnen op diverse onderdelen punten scoren. Het aantal
behaalde punten bepaalt de hoogte van de premie.

WEIDEPREMIE
• €1,25 per 100 kilogram.

U komt in aanmerking voor de weidepremie wanneer u:
•	in 2018 de koeien minimaal 120 dagen per jaar gedurende 6 uur weidt en
perceelregistratie toepast.
•	in 2018 de koeien minimaal 120 dagen per jaar en 720 uur weidt en
perceelregistratie toepast.
De opbouw van de A-ware melkprijs en aanvullende voorwaarden zijn uitgewerkt
in de leveringsvoorwaarden.

OPZEGTERMIJNEN
Melkveehouder
• 13 maanden
• Opzeggen kan tegen het einde van iedere maand.
• Eerste mogelijkheid: 2 jaar na eerste melklevering.
Minimale contractduur is dus 2 jaar + 13 maanden.
Royal A-ware
Royal A-ware heeft, mits u aan de leveringsvoorwaarden
voldoet, de intentie voor een samenwerking voor
onbepaalde tijd. Zij geeft een afnamegarantie van
minimaal 2 jaar en 26 maanden.
Indien u een lening heeft verstrekt aan de vereniging,
kan Royal A-ware de samenwerkingsovereenkomst
niet opzeggen.

ROYAL A-WARE IN HET KORT
Als familiebedrijf zijn wij gespecialiseerd in het
produceren, rijpen en verpakken van kaas en andere
verse foodproducten. Samen met onze ketenpartners
bouwen wij dagelijks aan kortere, beter renderende
agrifoodketens. Al meer dan 125 jaar.
Kijk ook op www.royal-aware.com of ga naar de
filmpjes op ons Youtube kanaal
www.youtube.com/user/AwareFoodGroup.

Meer weten
Wilt u meer weten over samenwerken met
Royal A-ware neem dan contact op via
melkveehouder@royal-aware.com.
Een buitendienstmedewerker neemt dan
contact met u op. In een persoonlijk gesprek
kan de buitendienst medewerker uw vragen
beantwoorden. Daarnaast kan worden verkend
of u en Royal A-ware bij elkaar passen.

Disclaimer Dit document is opgesteld door A-ware Milk Processing B.V. Dit document mag niet worden beschouwd als een aanbod dan wel een uitnodiging tot het doen van een
aanbod van A-ware (i) om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, (ii) melkleveringen te doen aan A-ware, (iii) om een lening aan te gaan of effecten te kopen of erop in te schrijven
of een uitnodiging tot het doen van een aanbod in de zin van artikel 5:1 sub a van de Wet op het Financieel Toezicht. Dit document bevat slechts informatie over mogelijke toekomstige
samenwerkingen met melkveehouders. Hoewel dit document met een grote mate van zorgvuldigheid is samengesteld, kan A-ware niet garanderen dat de inhoud van dit document correct
of volledig is. A-ware aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door vertrouwen op of gebruik van informatie verschaft door A-ware. Het gebruik
van deze informatie is geheel op eigen risico. Dit document bevat informatie, gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of
ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van A-ware is niet toegestaan. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
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