Samen met Colruyt Group naar een transparante stabiele melkprijs

Affligem, 21 februari 2019 – Alle Inex melkleveraars, krijgen tot 31 maart 2019 de kans om in te
tekenen op een lange termijn samenwerking. Op die manier willen Colruyt Group en Inex een vaste
afzet en melkprijs garanderen.
De Belgische melksector is vaak onderhevig aan fluctuerende prijzen. Om meer transparantie te
voorzien in de keten maar ook om bij te dragen tot een stabielere melkprijs voor de Belgische
melkveehouder, slaan Colruyt Group en Inex de handen in elkaar.
Concreet bieden we een samenwerking aan voor een periode van vijf jaar en dit met een vaste,
transparante prijs. Deze totale prijs van €34,76/100l bestaat uit een standaardprijs van €32,00/100l
geleverde rauwe melk. Bovenop deze standaardprijs geldt automatisch een premie van €2,76/100l
indien de melk afkomstig is van melkveebedrijven die weidegang toepassen en voldoet aan de
kwaliteitseisen zoals voorzien in de aankoop- en leveringsvoorwaarden.
De melkleveraars die instappen zullen maximaal 30% van hun melkplas (gebaseerd op de
aangeleverde volumes in 2018) kunnen inleggen in het systeem. Dit percentage is voor elke
melkveehouder gelijk en wordt bepaald in functie van de benodigde hoeveelheid Boni-melk en het
aantal deelnemende melkveehouders.
Indien er voldoende melkveehouders intekenen, zal deze vaste prijs betaald worden vanaf 1 april 2020
en op dat moment zullen de producten (onder de Boni Selection-vlag) beschikbaar zijn in de
voedingswinkels van Colruyt Group.
Morgen, 22 februari, ontvangt elke Inex melkleveraar samen met een begeleidend schrijven de
overeenkomst.
Wenst u nog bijkomende inlichtingen of zit u nog met vragen bij dit unieke aanbod, kom dan zeker
naar één van onze extra informatie sessies op 27, 28 februari of 1 maart (NL) en 13 maart (FR). Er zijn
zowel in de voor- als namiddag sessies voorzien op de melkerij te Bavegem.
Inschrijven voor deze sessies kan ter plaatse of via Koen Lowagie (0474/41.48.61 of klowagie@inex.be)
of Luc Van Heddeghem (0496/16.28.92 of lvanheddeghem@inex.be). Indien er nood blijkt aan extra
sessies dan zullen we deze uiteraard ook voorzien.
De ultieme deadline voor ondertekening van het contract is 31 maart 2019.
###
Voor meer informatie/in geval van vragen, gelieve contact op te nemen met Koen Lowagie (NL) of Luc
Vanheddeghem (FR).

