
 

 

   

 

 

 

 

 
 
Beste verkoper van agrarische producten, 

Veranderingen gaan niet voorbij aan de agrarische 
sector, vergaande automatisering zien we op steeds 
meer bedrijven. De tijd dat verkopers met hun bestelbus 
de boer op gingen ligt achter ons. Koeriersdiensten 
hebben deze plaats overgenomen en komen tot 
meerdere malen daags op de boerenerven. 

Zelfstandig nutritionist Fons Hulsman en agrarisch 
ondernemer Johnny Hogenkamp hebben het initiatief 
genomen tot FarmCollectief, de naam zegt genoeg. We 
koppelen verkopers en afnemers aan elkaar middels een 
geavanceerde webshop, zonder dat we ons met uw 
logistiek, service en facturering bemoeien. 

Inmiddels zet FarmCollectief sinds begin 2020 al 
speciaalvoeders, zuren en  bedrijfsbenodigdheden om, 
allen rechtstreeks van producent naar afnemer.  
U bespaart op kosten voor verkoop en marketing en 
draagt aan de organisatie een minimale marge af. 

Geen verkoop = geen kosten. Door ons het 
‘inschrijfformulier verkooppartner’ toe te sturen wordt er 
kosteloos een account aangemaakt. Daarmee krijgt u de 
mogelijkheid om zelf eenvoudig artikelen te plaatsen, te 
bewerken en te verwijderen. Wilt u met één artikel eerst 
proefdraaien, prima! In het kort de simpele procedure:  

• Artikel met foto in de webshop plaatsen 
• Getoonde prijs is exclusief BTW 
• Getoonde prijs is inclusief alle overige kosten 
• Mogelijkheid koper voor plaatsen opmerking  
• Verkoper krijgt automatisch de orders per mail 
• Verkoper verstuurt binnen een week de bestelling 
• Verkoper stuurt zelf de factuur naar koper 
• Factuurbedrag is nooit hoger dan de webshopprijs 
• Webshopprijs is nooit hoger dan elders  
• Na bestelling zit taak FarmCollectief er op 

Periodiek ontvangt u van FarmCollectief een factuur, 
enkel de afgesproken en vastgelegde marge over 
bestelde artikelen. Deze marge is maatwerk en 
afhankelijk van de aard en de prijs van een artikel. 

Wij begrijpen dat u hiermee nog niet volledig ingelicht 
bent en niet alle vragen beantwoord zijn. Neem daartoe 
gerust contact met ons op en u krijgt snel antwoord. 

Hoogachtend, Johnny Hogenkamp en Fons Hulsman 
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CONTACT 

FarmCollectief BV 
Schapendrift 7A 
7722TS Dalfsen 
 
Shop: www.farmcollectief.nl 
 
Johnny Hogenkamp 
Mail: johnny@farmcollectief.nl 
Tel.: 06-51344048 
 
Fons Hulsman 
Mail: fons@farmcollectief.nl 
Tel.: 06-53589549 
 
IBAN: NL41 RABO 0351247084 
BTW: NL860893005B01 
KVK: 77078071 
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