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Marrum, maart 2019 
Waarom Bio-Sil®: 

- Significant meer melk, minder fermentatieverliezen en smakelijker voer  
- Vloeistofdosering is bewezen beter werkzaam dan granulaat (korrel). 

- Bio-Sil® , kan ook in 2019 in kwaliteit én prijs iedereen verslaan met ongeveer € 6 à  € 7 per 
hectare** 

- Ook online te bestellen (via iDEAL, óf betaling na levering op www.biosil.net en 

www.cowshopping.nl) 
- Bio-Sil® is bij ons altijd op voorraad op meerdere locaties en dus snel te leveren.  Bestel via 

email of telefoon  +31 (0) 518 432 873 of +31 (0) 683 333 430 of +31 (0) 653 940 619 (ook 
met WhatsApp) 

** 1 zakje Bio-Sil® is goed voor ongeveer 10 ha grasland bij een grasopbrengst van 10 

ton/ha 
 
 

Team Bio-Sil® Importeur Benelux, Uk, Denemarken en Zweden 
www.biosil.net  / www.cowshopping.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BESTELFORMULIER 2019:  

 

Vóórverkoop # zakjes Bio-Sil® 2019 (tot 18 april 2019): 
 

…zakjes Bio-Sil® (10 ha gras óf 2 ha mais), € 66,93**/ zakje (1-9 stuks) (normaal € 69) 

…zakjes Bio-Sil® (10 ha gras óf 2 ha mais), € 62,79**/ zakje (10-24 stuks)(normaal € 65,55) 

…zakjes Bio-Sil® (10 ha gras óf 2 ha mais), € 60,72**/ zakje (25-49 stuks)(normaal € 62,79) 

…zakjes Bio-Sil® (10 ha gras óf 2 ha mais), € 58,65**/ zakje (> 49 stuks) (normaal € 60,72) 

(** prijs is excl. BTW, franco geleverd in Nederland) 
 
 

Uw bestelling zoals ingevuld op dit formulier kunt u doorgeven per: 
 

post: Cowshopping  / Bio-Sil email:  info@biosil.net (als foto meesturen) 
Nieuweweg 13D  WhatsApp:  +31 (0) 683 333 430 (foto maken) 
NL-9073 GN Marrum bellen: +31 (0) 518 432 873 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode ……………. Woonplaats: ……………………………………………………….. 

Land: ………………………………………………………………………………………………. 

Telnr.: …………………………………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………………………………… 

Levering:   direct / 15 april / 15 mei / 15 juni / anders nl…………… 

2019: 

€ 69,00 per zakje  
 

Tot -15% korting! 
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