U vraagt zich nu af,
hoe ga ik dat allemaal doen?

De oogst
is binnen..

Om nog meer rendement te halen uit de uienteelt bieden
wij de volgende service aan!! Uniek in Nederland: Uienrassen
worden getest en beproefd op diverse locaties op ons land-

Close cooperation: met Van Meir Uien BV sta je er nooit

bouwbedrijf. Bewaarbegeleiding specifiek gericht op elke

alleen voor! We gaan het samen doen in de vorm van een

partij afzonderlijk; met kiem- en kwaliteitproef.

poolsysteem.
Daarnaast bieden wij ook het volgende aan:
●

Oogstbegeleiding

●

Betrouwbaar en transparant

●

Veldbijeenkomsten

●

Snelle informatie uitwisseling

●

Winterbijeenkomsten

●

Betalingszekerheid

●

Studiereizen

●

Afzetzekerheid

●

Nieuwsbrief met teelt- en marktinformatie

●

Risicospreiding

●

Flexibele aflevermomenten

●

Poolcommissie bestaande uit drietal telers

●

Gemotiveerd team van medewerkers

●

Modern sorteerbedrijf

nu gaat het
beginnen!

Onze goed georganiseerde binnen- en buitendienst zorgt
voor een snelle administratieve afwikkeling en betaling van
de door u geleverde uien en aardappelen.
Ook zijn wij partner voor:
●

Plantuien, afland geleverd

●

Zaaiuien, afland geleverd

●

Aardappelen, afland geleverd

●

Aardappelen, droog uit de schuur

Bent u geïnteresseerd in onze werkwijze?
Neem dan contact op met:
Van Meir Uien BV
Boonhil 8 | NL-4651 VW Steenbergen
Tel. +31 (0)167 542 220 | Fax +31 (0)167 542 228
info@vanmeir.nl | www.vanmeir.nl
Buitendienst
Renée Menkveld | 06 13 52 46 70 | r.menkveld@vanmeir.nl
Ad Prinse | 06 30 99 22 10 | a.prinse@vanmeir.nl
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Dit betekent voor u:

Het telen van uien

De pool in beeld

Het inspelen op de grillen van de natuur. Gewasbescherming

Korte pool:

en bemesting. Op het ene moment te droog en dan weer
te nat. Vele adviseurs staan u terzijde. De oogst. Rooiom-

Van Meir Uien BV, wie zijn wij?

standigheden. Het inschuren. Uiteindelijk ligt het product
in de schuur. De oogst lijkt binnen te zijn… maar de schijn
bedriegt.

Wij zijn een sorteer- en verpakkingsbedrijf dat ruim 10 jaar
actief is met het verwerken en vermarkten van zowel uien als
aardappelen. Klein en enthousiast begonnen. Gegroeid naar

Periode A
Oktober December

Periode B

Periode C

Januari - Maart

April - Juni

Lange pool:
Lange pool = het gemiddelde van de drie periodes

Met Van Meir Uien BV
sta je er nooit alleen voor!

3 / Periode A + Periode B + Periode C \
De uien pool van Van Meir Uien BV

een professioneel team van 25 collega’s realiseren wij een

kent diverse vergoedingen:

omzet van 50.000 ton uien en 25.000 ton aardappelen per

Na de oogst staat u er alleen voor! Vele keuzes en beslissingen

jaar. Een modern verpakstation.

moeten gemaakt worden. Wie gaat u helpen met het vol-

●

Zaaizaadvergoeding

gende: Marktbewegingen. Hoe ontwikkelt de markt voor uien?

●

Bewaarvergoeding

Een deskundige binnen- en buitendienst zorgt voor een snelle

Bestemming. Hoe staat het met de kwaliteit van de uien?

●

Kwaliteitsvergoeding

en transparante afwerking van geleverde uien en aardappelen

Bewaarbaarheid? Kiemrust? Kwaliteit? Betalingszekerheid?

●

Global Gap vergoeding

door de telers. Op het akkerbouwbedrijf wordt een ruim scala

Verkoopmoment. Wanneer ga ik ze verkopen? Voor welke

●

3 afrekenmomenten

aan gewassen geteeld waar wij veel kennis en kunde opdoen

prijs ga ik de uien verkopen? Wie wil er eigenlijk mijn uien

●

Kent een systeem van voorschot

van de teelt van uien en aardappelen. En vervolgens deze

kopen? Allemaal zaken die een rol spelen na de oogst van

kennis en dit vakmanschap met u delen.

uw uien.

Van Meir Uien BV: niet alleen handelaar,
maar partner gedurende de gehele teelt.
Risicospreiding en flexibiliteit. U wilt risico’s zoveel mogelijk
beperken en rendement halen uit uw uienteelt. Goede
rassenkeuzes maken met onze ervaren buitendienstmede
werker. Uw risico wordt beperkt doordat de uitbetalingsprijs
bepaald wordt aan de hand van de gemiddelde marktprijs
van een vastgestelde periode.

