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Waarom overstappen naar centraal sorteren?

Meer tijd voor:
•
•

teeltzaken;
ondernemen.

Minder zorgen over:
•
•
•
•
•
•

arbeid;
administratie;
certificeringen;
storingen aan machinepark;
voorraden fust;
voorraad gesorteerd product.

Meer ruimte op uw bedrijf:
•
•
•

geen voorraden fust;
geen machines en toebehoren nodig;
geen voorraad gesorteerd product.

Centraal sorteren in vogelvlucht.

✓ Kwaliteitscontrole: iedere door u aangevoerde partij wordt vóór en tijdens het
verwerkingsproces beoordeeld door de sorteermanager/operator en de
keurmeester.
✓ Aanvoer; u voert het product aan in beschikbaar gestelde bulkbakken op de dag
van oogsten.
✓ Proces van centraal sorteren;
• uitzoeken van klasse I en klasse II (visueel);
• sorteren op basis van gewicht;
• verpakken in de verpakking conform klantopdracht.
✓ Binnen één dag na sorteren ontvangt u uw sorteerrapport.

✓ Alle afspraken en procedures worden vastgelegd in een overeenkomst.

Ga voor voordeel en gemak.

✓ Voordelen van samenwerken, samen kosten dragen, kennis delen.
✓ Beschikbaarheid van een modern machinepark.
✓ Volledig gecertificeerd op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid.
✓ De klimaatcondities voor uw product zijn per ruimte geoptimaliseerd.
✓ Uw product in goede handen van ervaren en gedreven personeel.
✓ Korte communicatielijnen.

Uw focus op teeltzaken. Onze focus op sorteren.
Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u terecht bij
onze Manager Sorteren of één van onze Commissieleden Centraal Sorteren:
Gertjan van den Bos
Manager Sorteren
Tel. 0174 – 524143
E. gertjan@rainbowkleinpak.nl

Gerrit Bergwerff
Paprikateler rood

John Overgaag
Paprikateler rood

André van Winden
Paprikateler rood

Huub Zuidgeest
Paprikateler rood

Momenteel laten acht telers - met in totaal een areaal van 35,5 ha - hun paprika’s
centraal sorteren.
NB. Wij verlenen onze diensten onder bepaalde voorwaarden ook aan telers met een
areaal vanaf 5 ha, die geen lid zijn van Harvest House.

