
Deelnemen?
Meer daarover op  
de achterzijde.

van 01-06-2022 – 31-08-2022
Bonusactie

MELKVERVANGERS

Uw deelnemende NORMI dealer:NORLAC GmbH
27404 Zeven 
Tel.: 00 31 (0) 6 15 40 83 59
 info@NORLAC.com
www.NORMI.de/nl



Actievoorwaarden melkvervangers voor kalveren en lammeren
Hierbij ga ik voor 2022/2023 akkoord met de levering van:

Met mijn handtekening erken ik dat mijn contactgegevens die in het kader van deze promotie 
zijn verzameld zullen worden doorgegeven aan NORLAC GmbH (Industriestr. 27, 27404 Zeven). 
Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door NORLAC GmbH voor de afrekening van 
de loyaliteitsbonus.

NORMI KALVERMELKPOEDER

NORMI LAMMERMELKPOEDER

PLUS

LAKI

FIRST CLASS ASS
60 % Gehalte aan magere melk

55 % Gehalte aan magere melk

55 % Gehalte aan magere melk 50 % Gehalte aan magere melk

Gegevens veehouder: Uw deelnemende NORMI dealer:

Voor en achternaam

Straatnaam + huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Datum en handtekening

Deelnemende Producten: NORMI Kalvermelk PLUS, ASS, FIRST CLASS en  
de NORMI Lammerenmelk LAKI.

Korting: €5,- per 100 kg op de detailhandelsprijs, geldig bij de deelnemende NORMI dealers.

De korting zal door uw dealer aan u worden verrekend in een creditnota of op één van de 
 volgende bestellingen.

Afsluiting: 1 juni – 31 mei 2023 (Tijdens deze periode wordt de   leveringsovereenkomst ingevuld 
met uw deelnemende NORMI dealer).

Aanvaarding: 1 juni 2022 – 31 mei 2023 (Alleen geleverde en betaalde producten vallen in de 
bonusactie).

Hoeveelheid: minimale afname in de actieperiode is 750 kg (= één pallet)  Een bovengrens voor 
de afname hoeveelheid bestaat niet. Het NORMI product kan tijdens de actieperiode worden 
gewijzigd naar andere deelnemende producten.

Wijzigingen: Bestaande leveringsovereenkomsten kunnen in overleg door deelnemende dealers 
gewijzigd worden.

Leveringsovereenkomst: De veehouder sluit de leveringsovereenkomst  
met zijn deelnemende NORMI dealer.

Dit formulier is ook beschikbaar op onze website www.NORMI.de/nl  
als een download.

* De bonusactie in één oogopslag:

Sluit tijdens de actieperiode uw leveringsovereenkomst af voor ten minste één pallet 
van NORMI melkpoeder (750 kg) bij uw deelnemende dealer.  
U ontvangt een korting van €5,- per 100 kg op de geldende detailhandelsprijs voor de 
deelnemende NORMI producten na vervaldatum van de actieperiode.  
De actieperiode loopt tot 31 mei 2023.

Heeft u vragen over de actie of over één van onze producten?
U kunt contact opnemen via 0031 (0) 6 1540 83 59

HOE ACTIVEERT U DE BONUSACTIE?


