Re-N Technology BV realiseert op ‘De Spinder’ in Tilburg een Zitta®Biogas installatie. In de biogas- en
mestverwerkingsinstallatie zal zowel drijfmest als dikke fractie worden verwerkt.
Om de aanvoer van drijfmest en dikke fractie te garanderen
worden langjarige leveringsovereenkomsten (10 jaar)
afgesloten met veehouders. De verwerkingsbijdrage
(poorttarief) ligt eveneens voor deze termijn vast. De
transportkosten zijn afhankelijk van de afstand en worden
apart berekend.
Naast de verwerkingsbijdrage dient eenmalig inleggeld
betaald te worden. Dit inleggeld hoeft pas betaald te worden
als de installatie wordt gerealiseerd.
Levering drijfmest
Op de installatie kan zowel varkens- als rundveedrijfmest
worden verwerkt. In verband met de biogasproductie dient
de mest vers te zijn en minimaal 6% ds te bevatten.

3D-ontwerp Zitta®Biogas Tilburg

Levering dikke fractie
Eveneens kan gekozen worden voor de levering van gescheiden mest. Hierbij kan zowel gescheiden rundveeals varkensmest worden geleverd. De mest dient zo vers mogelijk te worden aangeleverd en geproduceerd te
zijn met een decanter, zeefbandpers, of kwalitatief gelijkwaardige techniek. Minimum droge stof is 27%.
Tarieven
Op de levering van drijfmest en dikke fractie zijn de volgende tarieven van toepassing:
Drijfmest
Dikke fractie

Eenmalige inleg
€ 5,- per ton
€ 10,- per ton

Poorttarief
€ 15,- per ton
€ 15,- per ton

Transportkosten voor de dikke fractie worden per laadadres apart berekend.
Transportkosten voor de drijfmest worden berekend afhankelijk van de afstand tot de installatie:
Afstand 1
Transportkosten / ton Totaal tarief veehouder
(incl wegen/bemonsteren)
Tot 10 km
€ 3,00
€ 18.00
10 – 15 km
€ 3,25
€ 18.25
15 – 20 km
€ 3,50
€ 18.50
20 – 25 km
€ 3,75
€ 18.75
25 – 30 km
€ 4,00
€ 19.00
30 – 35 km
€ 4,25
€ 19.25
35 – 40 km
€ 4,50
€ 19.50
> 40 km
€ 4,50 + € 0,25 / 5 km € 19.50 + 0.25 / 5 km
Voorbeeld
U contracteert 1.000 ton drijfmest per jaar en uw bedrijf zit 18 km van Zitta®Biogas Tilburg af.
Uw mestkosten zijn:
Eenmalig € 5.000 bij realisatie van het project
Verwerkingsbijdrage incl transportkosten: € 18,50 per ton
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
John Horrevorts
T: +31 (0) 6-3099 1919
E: jh@re-n.nl

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

