Ondertussen dat het lenteweer er dan toch eindelijk lijkt aan te komen en vele van ons zeker in de
avonduren nog genieten van de warmte van de pellet kachel of ketel, zijn wij al druk bezig met het
komend stookseizoen. En daar hoort ook deze nieuwsbrief bij.
Dit jaar hebben we wederom in ons assortiment de Tartak, Excellent Selection en de
Premium Selection pellets.
Tartak is een stevigere brok die bestaat uit houtvezels waardoor deze minder stof in
de zak heeft, wat grotere brokjes zijn en minder as produceert. De Tartak staat
bekend om zijn schone verbranding en een ruitje die ook langdurig schoon blijft. De
Tartak heeft 70 zakken van 15 kg./1050 kg. op een pallet staan in 10 lagen van 7 zakken.
Excellent Selection is een zachte brok die gemaakt is van fijn zaagsel. Hierdoor
breekt de brok makkelijker tijdens de productie en verpakking. In de zakken ziet u dan ook
kleinere pelletbrokjes en ondanks het afzuigen van het stof zit er meer stof in de zakken als
de Tartak. Naast de kleine brokjes valt ook de lichte kleur van deze pellet op, dit komt door
het gebruik van zaagsel van een lichtere kleur. De Excellent Selection heeft
65 zakken van 15 kg./975 kg. op een pallet staan in 13 lagen van 5 zakken.
Premium Selection is net als de Excellent Selection gemaakt van fijn zaagsel. De brok breekt
iets minder snel uit elkaar waardoor deze qua maat tussen de Tartak en de Excellent
Selection valt. Net als bij de Excellent Selection heeft deze pellet ondanks het afzuigen meer
stof in de zakken als de Tartak. Deze pellet produceert iets meer as als de Tartak en de
Excellent Selection. De Premium Selection heeft 65 zakken van 15 kg./975 kg. op een pallet
staan in 13 lagen van 5 zakken.
Alle drie de pellets zijn aardig aan elkaar gewaagt en vaak is het zo dat net de ene pellet het net wat
beter in uw kachel of ketel brand als de andere. Dit is
afhankelijk van het soort kachel of ketel dat u heeft, maar
vooral afhankelijk van de instellingen en de mogelijkheden
om deze te wijzigen. De zachtheid van de brok heeft
vooral zijn impact op de vijzel, waar de ene een zachte
brok nodig heeft, zal de andere hier juist in verstoppen omdat deze het beter doet op een hardere
brok. Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillen in de pellets en de technische gegevens
verwijs ik u graag naar www.meijeringvof.nl/verschil-pellets.
Zomerprijzen ophalen of levering in mei - juni 2021
Tartak
Excellent Selection
Premium Selection

70 zakken/1050 kg.
1 big bag/1000 kg.
65 zakken/975 kg.
65 zakken/975 kg.

1 pallet
€ 295,€ 280,€ 270,€ 265,-

2 pallets
€ 585,€ 555,€ 535,€ 525,-

3 pallets
€ 875,€ 800,€ 785,-

Zomerprijzen ophalen of levering in juli – september 2021
Tartak
Excellent Selection
Premium Selection

70 zakken/1050 kg.
1 big bag/1000 kg.
65 zakken/975 kg.
65 zakken/975 kg.

1 pallet
€ 305,€ 290,€ 280,€ 275,-

2 pallets
€ 605,€ 575,€ 555,€ 545,-

3 pallets
€ 905,€ 830,€ 815,-

Bezorgkosten
< 40 km.
40 – 50 km.
50 – 60 km.
Dorp Slochteren

Per levering van 1, 2 of 3 pallets/ 1 of 2 big bags
€ 25,€ 35,€ 45,Informeer naar onze bijna burentarief.

Indien mogelijk leveren wij uw volle pallet af tot op de plek
waar u uw pallet wilt hebben staan. Obstakels hierin zijn te
smalle doorgangen, onverharde paden en hoge drempels.
Afhankelijk van de situatie lukt het soms toch om deze
obstakels te omzeilen. Bij aflevering zullen we ter plekke de
situatie en mogelijkheden beoordelen.
Wilt u zelf uw pallet bij onze winkel komen ophalen maar lukt dit niet in 1x? Geen probleem!
Bij Meijering V.O.F. mag u een volle pallet in 2 of 3 x ophalen (binnen 48 uur).

Wist u dat al onze pellets komen van verantwoord bosbeheer?
Al onze pellets hebben een FSC keurmerk. Op http://www.fsc.nl/nl-nl vind u
meer informatie over dit keurmerk. Op onze website staat ook een leuk filmpje
https://meijeringvof.nl/certificering

Genieten van een zwoele zomeravond wordt nog gezelliger met de Tuinhaard Vesuvius op pellets.
Geen gesjouw meer met haardblokken, zonder gas en
stroom en veilig hervulbaar. De bunkerinhoud is geschikt
voor 4,5 kg. pellets en zorgt voor ruim 3 uur*
stookplezier.
Kijk voor uitgebreide informatie op
www.meijeringvof.nl/tuinhaard-vesuvius of informeer in
onze winkel. Daar hebben we ook een showmodel staan.
* deze informatie is gebaseerd op de informatie van de
fabrikant, uiteraard is het rendement afhankelijk
van het soort pellets dat u gebruikt en de afstelling.

