Informasjon om innlevering av blokkvoks, utskårne
tavlekaker/skrellevoks og utlevering /salg av byggevoks.
Del 2: Priser:
1. Kjøp av blokkvoks
Ordinær pris kr. 115 + mva/kg (kr. 143,75 inkl. mva/kg)
Kampanjepris: kr. 130 + mva/kg (kr. 162,50 inkl. mva/kg) gjelder til 15. januar, eller til
lageret er fullt hos Norsk Bivoks

Prøver av blokkvoks (hver påbegynte 50 kg) for test fremmedstoff. (prøvepose 50g)
Hver testprøve koster kr. 20 + mva (kr.25 inkl. mva) som trekkes fra oppgjøret.
2. Ferdig preget voks
Endelig pris er ikke fastsatt, vil trolig ligge rundt kr. 200 + mva/kg (kr. 250 Inkl. mva/kg)
3. Leiepreging av bivoks
Betyr at man leverer voks og betaler kun for behandling/preging
Under 10 kg:

kr 96 + mva/kg

(kr 120 inkl. mva/kg)

10,1 - 25 kg:

kr 80 + mva/kg

(kr 100 inkl. mva/kg)

25,1 - 100 kg:

kr 76 + mva/kg

(kr 95 inkl. mva/kg)

100,1 - 200 kg:

kr 72 + mva/kg

(kr 90 inkl. mva/kg)

200,1 - 500 kg:

kr 68 + mva/kg

(kr 85 inkl. mva/kg)

Over 500 kg: pris etter avtale.
Norsk Bivoks forholder seg ved en felles levering til 1. faktura adresse/mottaker.
Ved leveranser over 200 kg kan man ved avtale få sin egen voks i retur.
Pristillegg for egen voks i retur/ leiepreging på levering over 200kg:
-

En cellestørrelse og ett format uten pristillegg

A. To cellestørrelser per leveranse: + kr. 640 + mva (kr 800 inkl. mva)
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B. To format, per cellestørrelse (hel og halv): + kr 400 + mva (kr 500 inkl. mva)
C. Økologisk bivoks: + kr 800 + mva (kr 1000 inkl. mva) per cellestørrelse
Det vil bli én samlet preging av innlevert økologisk bivoks (uavhengig av mengde) i
slutten av mars uten pristillegg for økovoks. Innleveringsfrist og utleveringsdato som
for annen voks.
Blokkvoks må være oss i hende før nyttår for tilbakelevering av byggevoks før 15 april, men for
kommende vintersesongen vil innleveringsfristen være 01. februar 2021.
4. Innlevering av skrellvoks og vokskaker:
Det utbetales ikke for innlevering av skrellevoks og vokskaker. Tjenesten vil bidra til
gjenvinning av mest mulig norsk voks. Innlevering gir rett til å kjøpe preget voks tilsvarende
voksutbytte til ordinær pris før 15.april.
Vi tar bare imot utskårne tavlekaker/skrellvoks i perioden 1. januar - 25.februar. Utenom
denne perioden vil innlevering av dette kun skje etter avtale.
Husk emballering og merking i henhold til instrukser i del 1!
■

Vi tar forbehold om prisjusteringer, disse sendes ut en uke før de trer i kraft.

Rolvsøy 20.11.2020

…………………………………………………………………….
Sign. Norsk Bivoks, Ivar A Grimstad

Kontaktinformasjon:
Norsk Bivoks, Ivar A Grimstad
Seppoveien 20
1667 Rolvsøy
Tlf +47 90182824/ +47 69344000
e-post: ivar@haugsten.com
Hurumhonning AS
Lageradresse: Østre Strandvei 52
3482 Tofte
Mob: +47 960 18 451
post@hurumhonning.no
www.hurumhonning.no
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