
Bedrijfspresentatie 



Wie zijn wij? 

Inname granen 

Als sinds de jaren 50 houden wij ons bezig met de inname van granen, voornamelijk tar-

we en gerst. Hierdoor kent de graanmarkt geen geheimen meer voor ons. De inname 

vindt tijdens het graanseizoen plaats in ons pand te Made. Ook is het mogelijk om de tar-

we zelf op te slaan en deze uit uw loods aan ons te verkopen.  

Doordat wij efficiënt georganiseerd zijn en dichtbij onze afnemers staan kunnen we ieder 

jaar een goede poolprijs voor de granen uitbetalen. 

 

Afzet granen 

Al sinds de jaren ‘ 90 leveren wij voertarwe aan pluimveehouders. Dit heeft zich in de 

loop der jaren steeds verder ontwikkeld. Vandaag de dag wordt bijna alle tarwe bij pluim-

vee- en varkenshouders geleverd. Ons werkgebied strekt zich uit over Zuid Nederland 

van Zeeland tot Oost-Brabant, Gelderland, Zuid Holland en Utrecht. 

 

Kwaliteit 

Wij zijn ons terdege bewust dat de kwaliteit van ons product geen discussie mag zijn. Dit 

kunnen wij garanderen door de manier waarop wij onze handel ingericht hebben. Wij be-

trekken onze granen rechtstreeks bij de akkerbouwer of collega graanhandelaar uit de 

regio en zetten dit af bij de veehouder. We kennen de herkomst, productie, ontvangst en 

opslag waardoor het risico minimaal is.  

 

Voorreiniging 

Tijdens ontvangst of voor verlading vanuit onze opslag in Made wordt de tarwe ontdaan 

van stof, onkruidzaden, kaf en grove delen middels een voorreiniger. 

Vanuit deze lokatie ontvangt u een gegarandeerd mooi product! 



Inname granen 



Herkomst 

Eigen collect 

Akkerbouwers uit omgeving in eigen 

opslag te made. Cap. ca 4000 ton 

 

Akkerbouwers 

Schuurpartijen bij akkerbouwers 

 

Collega collecteurs 

Zeeland & West-Brabant 

 

HERKOMST ALTIJD BEKEND! 



Kwaliteiten 

Voertarwe 

Max 2% bijmenging 

 

Voertarwe boerenschoon 

Max 2% bijmenging 

Vrij van grove delen ( stenen, stro en hout )  

  

Voertarwe gereinigd 

Max 0.5% bijmenging 

Vrij van grove delen ( stenen, stro en hout )  

Vrij van fijne delen (  stof, kaf, onkruidzaden )  



Reiniging 



Wagenpark 



Kwaliteitsborging 



Bedrijfsbenodigdheden 

U kunt bij ons ook terecht voor al uw bedrijfsbe-

nodigdheden: 

 

 Laarzen & klompen 

 Bezem, ballast en vloertrekkers 

 Regenkleding & overals 

 Kruiwagens 

 Ongediertebestrijdingsmiddelen 

 Farming Toys 

Wij kunnen u dit samen met uw  

tarwebestelling leveren 

 


