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Bestellijst 2021 

                                                                                       

   
 
Organisatie : 

De heer / mevrouw                                                 : 

Straat                                                                       : 

Woonplaats                                                              : 

Telefoon : 

E-mailadres : 

Afleveradres  
(indien afwijkend van postadres) 
 

: 

Datum Handtekening 

 
 
 
Prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Levering franco huis vanaf € 500,- in Nederland en vanaf  
€ 750,- in België. Verzending via PostNL. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Op al onze leveringen zijn de 
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Bovengenoemde prijzen gelden tot 31 december 2021, tussentijdse 
wijzigingen voorbehouden. Na een prijswijziging vervallen alle eerder uitgebrachte prijslijsten.  

Artikel

Gewenst

aantal:

Deltaval set

bestaat uit 1 deltaval, 2 feromooncapsules 

en 8 lijmstroken maxi

Trechterval voorgemonteerd

feromoon en vangmiddel separaat bestellen

Massavangst station

bestaat uit 2 manchetten met clips

deltavallen (zie 1) separaat bestellen, aantal is 

afhankelijk van de diameter boom

Feromooncapsule

1 rubbercapsule met lokstof

Lijmstroken maxi voor deltaval

1 verpakking met 8 stroken 20 x 24 cm 

Vang- en conserveringsmiddel 1 liter

bruikbaar voor 1 trechterval per jaar

Lijmband

voor stam, transparant, 10 x 500 cm 

Ophangstok

 hout, tweedelig, in totaal 3 meter lang

Ophangbeugel voor delta- en trechterval

noodzakelijk bij gebruik ophangstok
9 € 3,95

8 € 64,40

7 € 9,30 € 8,95 € 8,30 € 7,40

6 € 4,20 € 3,90 € 3,75 € 3,60

5 € 4,95 € 4,05 € 3,85 € 3,60

4 € 5,05 € 4,65 € 4,45 € 4,15

3 € 8,40 € 7,90 € 7,50 € 7,10

2 € 12,25 € 11,10 € 10,60 € 10,00

1 € 15,55 € 13,00 € 12,25 € 11,25

Prijzen in euro per stuk (exclusief BTW)

1-30 31 - 60 61–99 >100

Opsturen aan: 
Foreest Groen Consult 
Van Pallandtlaan 10 
6998 AW Laag-Keppel (NL) 
of toezenden per email: 
info@foreestgroenconsult.nl 
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