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Weeginstructies Veilingpartijen bij aanvoer per vrachtwagen
Onderstaande weeginstructies zijn van toepassing bij aanvoer van mosselen per
vrachtwagen in geval van Algemene Voorwaarden A en C van de Nederlandse
Mosselveiling.
De Nederlandse Mosselveiling heeft een weegaccount bij Kotra Logistics waarvan gebruikt
gemaakt dient te worden in geval van aanbieden van partijen volgens Voorwaarden A en C..
De aanvoerder is verantwoordelijk voor een correcte bepaling van het gewicht van de partij.
In geval van levering onder Algemene Voorwaarden A dient binnen 20 minuten na sluiting
van de verkoop op de veiling het bruto gewicht te worden vastgesteld waarna de partij gelost
kan worden.
In geval van levering onder Algemene Voorwaarden C dient het bruto gewicht van de partij
zo kort mogelijk voor monstername te worden vastgesteld. Monstername geschiedt aan het
Veilinggebouw aan de Dregweg 2. Hiervan kan alleen worden afgeweken na toestemming
van een medewerker van de Nederlandse Mosselveiling.
Voor het betreden van de weegbrug dient u de vrachtwagen/trailer achterover te laten hellen
teneinde het lekwater te laten ontsnappen voor weging.
Na het lossen dient u weer uit te wegen.
Indien meerdere partijen in de vrachtwagen aanwezig zijn dan dient er gewogen te worden
vooraf en na het lossen van iedere partij voor vaststelling bruto gewicht overgebleven lading.
Standaard wordt ervan uitgegaan dat pallets mee terug worden genomen. Indien de lege
pallets niet door de vrachtwagen worden meegenomen dient de koper dat binnen 24 uur
door te geven aan de Nederlandse Mosselveiling.
Adres weegbrug:
Kotra logistics (De Koeijer transport)
Krab 8
4401 PA Yerseke
Weegbrug instructies: Weeg account NMV
 Scherm activeren toets 123(+ enter)
 Toets kenteken in (+ enter)
 Toets code 2015 (+ enter)
 Aflezen van display weegbonnetje afscheuren en meenemen en afgeven veiling
personeel
U kunt nu gaan lossen, na het lossen weer hier uitwegen!
Bij vragen of problemen neem contact op met de Nederlandse Mosselveiling:
Tel: 0113-768105
Gsm: 06-12203405
Email: veiling@nederlandsemosselveiling.nl
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Op al onze aanbiedingen en met Nederlandse Mosselveiling B.V. te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene voorwaarden worden door ons op verzoek kosteloos toegezonden.

