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Introductie 

• Nedato 
• Benelux teler in de wereld 
• Keuzes maken 
• Het Nedato Flex systeem 
• Ontwikkelingen 
 



Nedato, your Potato Partner 

52 jaar! 
 
Eén locatie 
 
Alle markten 
 
Cooperatie 
 
Ledenbelang! 



 
    

 
       

        

Bedrijfsgegevens 

 
•570 telers (ZW zeeklei, brabant zand , Flevopolder, Limburg) 
•Opbrengst van 8000 Ha 
•25-50.000 ton handel 
•450.000 ton afzet 

 
•Prijsvorming: met name middenprijzen,  

 
•Produkten: fritesaard, vers cons, grill, specialiteiten. 

 
•Verkoop aan retail, groothandel, frietindustrie, export EU. 

 
•90 medewerkers. 

 



Het speelveld 

https://www.google.nl/maps/place/Europa/data=!4m2!3m1!1s0x46ed8886cfadda85:0x72ef99e6b3fcf079?sa=X&ei=xEXFVL3tHMjKObLvgMgI&sqi=2&ved=0CCAQ8gEwAA


Noordwest Europa sterke regio 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kaart-van-europa.blogspot.com/2012/07/kaart-van-west-europa-afbeelding.html&ei=QkfFVO76PIG2OsKUgXg&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNElv-EhL1h_RKpRYAOa9_wZhyO3uA&ust=1422301384893498


Wat kan ik als 
Individuele teler? 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://agriculture.newholland.com/benelux/nl/Dealers&ei=cEjFVILCHcqCPfr-gIAF&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNG88yG_ZeoWfk7q_S52xA9uvT5kCg&ust=1422301647658359


Keuzes maken 

• Aardappelen telen ja/nee? 
• Vers of verwerking 
• Bewaren, hoe lang? 
• Risico`s en kansen op een rij zetten 
• Bijhuren ja/nee? 
• Welke rassen op  mijn perceel? 
• Vrij of in afspraak met een afnemer? 
• Welke prijsvorming op mijn bedrijf 



NEDATO helpt haar telers daarmee 

• Intensieve begeleiding 
• Evaluatie 
•Maatwerk in: 

•Rassenkeuze 
•Afzetmoment 
• Segmentkeuze 
• prijsvormingssystemen 



Prijsvormingssytemen 

• Vaste prijzen 
• Top en Bodempool 
• Klikcontracten 
• Pool zonder voorverkoop 
• dagprijzen 
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•Afnemers 
•Areaalplanning 
•Kwaliteit ( uitbetaling ) 
•Betrokkenheid 
•Discipline 
•Begeleiding 
•Vertrouwen 

 
•Lidmaatschap met certificaten 

Randvoorwaarden 



 
 
 
 

 
 

 

  Ketenregie 

Teelt ------Handel-----Verwerking-------Afnemer-------Consument 

•Klantbehoefte vertalen naar produktie 
•Produktie optimaliseren in kwaliteit en kwantiteit. 
 
 



Toegevoegde Waarde 
Naar klant en teler 

 
 

 
 
 

Productie 
Handel/Import 

Bewerking 
 

 
 

Coordinatie van 
Produktie op  
basis van  
Klantenwensen 
•Bundeling 
•Pools 
•Begeleiding 
•Flexibiliteit 
•Optimalisatie 
•Kwaliteit 
•Prijs 

Leveren van diensten 
Pakket op basis van 
Klantenwensen 
 
•Kwaliteit 
•Continuiteit 
•Betrouwbaarheid 
•Service 
•Prijs 

PRODUCENT  AFNEMER 

REGIE VAN PLANT TOT KLANT 



 
 

Gemiddelde van laatste 6 jaar  
  
 

Resultaten 
prijsvormingsystemen 

Vaste prijzen       € 10,92 
 
Dagprijzen      € 13,50 
(gemiddeld Goes en Emmeloord)     
 
Pools zonder voorverkoop                   € 13,67 



UW KEUZE IN PRIJSVORMING 
 

• Moet bij U als persoon passen 
• Moet gerelateerd zijn aan uw bedrijfssituatie 
• Risico`s moeten ingeschat zijn 
• Enige consistentie hebben door de jaren heen 
• Vertrouwen in uw afnemer is een basis 



Is er een toekomst voor vrije prijsvorming? 

 

Kosten aardappelteelt nemen toe 
Weerrisico neemt toe  
Pieken en dalen gaan toenemen 
Balans in productie en afname 
Sterke regio NW Europa 
 
Meer in ketensamenwerking 
Op klantbehoefte met juiste kwaliteit 
Beloning voorinformatie kwaliteit 
 
Een groot deel van prijsvorming zal op vaste prijs blijven. 
 
 



Uitdagingen voor de korte termijn 

• Stimuleren van verse consumptie 
 

• Betere efficientie teelt en bewaring 
 

• Belonen van samenwerking 
 

• Kwaliteit uitgangsmateriaal 
 
 



 
 
 
 

Door WIJ  voorop te stellen wordt IK er beter van 

Samenwerking 



Tevreden afnemers 
 

Tevreden telers 

NEDATO    OUD BEIJERLAND     0031186645960 
 


