Stichting KOM
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8251 JZ Dronten
Tel 0321 - 385 470
Fax 0321 - 385 471
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K.v.K. Lelystad
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BTW-nummer
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Kwaliteitszorg Onderhoud
Melkinstallaties

E-mail
Website

info@stichtingKOM.nl
www.stichtingKOM.nl

Bestelformulier
Naam
Adres

:
:

Postcode en woonplaats :
Vanaf 1 januari 2017 geniet een digitale registratie en verwerking de voorkeur.
Afgelopen maanden is opstarten al gestimuleerd. Na het 1e kwartaal zal het
antwoordnummer ook komen te vervallen. In een later stadium zal een
papierenverwerking, verwerkingskosten met zich meebrengen.
Hierbij bestelt bovenstaande organisatie de volgende goederen:

Goederen

Stuksprijs
(excl.btw)

Blok MAR - meet- en adviesrapporten (50 sets in 4-voud)

€

11,75

Blok MAR - Drukwisselingsysteem (50 sets in 4-voud)

€

13,75

Blok meet- en adviesrapporten AM-systemen ten behoeve van
automatische melksystemen (25 sets in 4-voud)

€

9,95

KOM-sticker 2017 (vanaf rol; bij bestellen losse aantallen opgeven €
(even aantallen)).

0,11

Set nummering melkmeetglazen (19 stroken: voldoende voor
10 melkstallen met 14 melkmeetglazen).

€

4,95

Set KOM/ISO-meetpunt markeerstickers (10 stroken in set)

€

1,00

Aantal

(op de website is een toelichting en voorbeeld te vinden)
Het aanmeldingsformulier voor gebruik bij de erkende melkproductieregistratie
alsmede enkele aanvullend te gebruiken formulieren zijn te downloaden op onze
website (www.stichtingKOM.nl)

Meet- en adviesrapporten voor de melkkoeltank en KOM stickers koeling hebben een eigen
bestelformulier. Voor meer informatie kunt u het beste even telefonisch contact opnemen.
Bij alle bestellingen wordt vanaf heden een bijdrage van € 6,95 aan verzend- en administratiekosten gevraagd.
Prijscorrecties voorbehouden (bijv. bij hogere drukkosten). Om een betere sluitende KOM nummer administratie te verkrijgen
worden niet retourgeleverde of gemelde KOM nummers, na drie maanden inleverperiode, à € 2,50 aan u doorbelast.

Datum:

Voor akkoord:

Naam cq. referentie:
Retour via post:

Stichting KOM
De Drieslag 30
8251 JZ Dronten

Of per fax:

0321 – 385 471

Of e-mail: info@stichtingKOM.nl

Stichting KOM is een samenwerkingsverband tussen branche organisatie Fedecom - afdeling Veehouderijtechniek, LTO-Nederland
en de Coöperatieve Rundveeverbetering (CRV)

