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Tarieven melkkwaliteitsbepaling vanaf 01/01/2019
A. ALGEMENE WERKING
- Basisbedrag (leveraar/maand)
- Bijdrage per analyse :
- Kiemgetal
- Celgetal
- Remstoffen
- Vriespunt
- Filtratie
- Vetgehalte
- Eiwitgehalte
- Coligetal
- Remstoffen Betastar

15,30 euro/leveraar/maand
0,77 euro/analyse
0,36
0,46
0,26
0,36
0,36
0,36
4,60
5,85

C. ONDERZOEK ANDERE MONSTERS (1)
Basistarief

Dossierkosten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vet/eiwit
Vriespunt (Milkoscan)
Ureum
pH
Celgetal
Remstoffen Delvotest T
Remstoffen Beta s.t.a.r.
Remstoffen Trisensor
Remstoffen 4-Aminosensor
Remstoffen Tylosensor
Remstoffen Quinosensor
Kiemgetal (Bactoscan)
Coliforme bacteriën
Onverzadigde vetzuren
Kiemgetal (verdunning)
Thermoresistente bact.
Boterzuurbacteriën
Sporenvormende bacteriën

2,50 euro/dossier
1,20 euro/monster
1,20
1,20
1,20
1,45
1,75
5,85
16,80
24,75
12,35
12,35
2,15
6,60
1,20
7,65
7,65
12,35
12,35

(1) Producenten die ineens >35 monsters meegeven, krijgen een korting van 0,40 euro per monster op het basistarief.
Voor specifieke projecten kunnen, na onderling overleg, aangepaste tarieven worden toegepast.
Deze tarieven zijn enkel geldig voor onze klanten.
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D. BEDRIJFSADVISERING
- Bedrijfsbezoek
- Trajectbemonstering
- Statische doormeting
- Dynamische doormeting

E. BEDRIJFSBEZOEK IN HET KADER VAN PR_020
- Bedrijfsbezoek

Tarief/uur
70 euro/uur
70 euro/uur
70 euro/uur
70 euro/uur

Voorrijtarief
35,70 euro
35,70 euro
35,70 euro
35,70 euro

140,00 euro per bezoek

F. INFORMATIEVE ANALYSE OP OFFICIËLE MONSTERS
- Celgetal
0,85 euro per monster
- Kiemgetal
1,25 euro per monster
- Coligetal
5,10 euro per monster

G. VERDERGEZET REMSTOFFENONDERZOEK
- Groepsspecificatie
- Identificatie

65,00 euro per monster
265,00 euro per monster

H. Opsporen van uierpathogene kiemen
Dossierkosten

5,00 euro per dossier

- Bacteriële cultuur :
- Negatief/polybacterieel resultaat
- Kiemisolatie
- PCR-test
- Abonnement PCR-test op tankmelk (3 x/jaar)
- Antibiogram
- Colidifferentiatie

3,20 euro per monster
5,35 euro per monster
26,80 euro per monster
52,20 euro
8,70 euro
16,05 euro

I. IKM-wateronderzoek
- Bemonstering (MCC)
- Analyse - volledig onderzoek

36,40 euro per monster
30,50 euro per monster

Tarieven : exclusief BTW
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Algemene principes i.v.m. de rapportering en facturatie ( geldig vanaf 01/01/2019)
1. RAPPORTERING
a. MELKKWALITEIT
• De resultaten bekomen i.k.v. de melkkwaliteitsbepaling en ‘Onderzoek andere monsters’ worden zo vlug
mogelijk ter beschikking gesteld op MelkNet ( MCC-website ) en via MelkFoon.
• Tijdens de maand wordt de producent via mail, SMS of MelkFoon onmiddellijk op de hoogte gesteld van eventuele
ongunstige resultaten bij de melkkwaliteitsbepaling.
• Melding van een eventueel leveringsverbod gebeurt via de post. Hiervoor wordt een administratieve kost
van 1.50 € per brief aangerekend.
• De resultaten bekomen i.k.v. de melkkwaliteitsbepaling worden a.h.v. een maandelijks beproevingsrapport
( i.e. het maandrapport ) aan de producent ter beschikking gesteld via Melknet.
Indien een producent een maandrapport per post wil dan wordt een kostprijs van 1.00€ per rapprort
wordt aangerekend.

b. MASTITISONDERZOEK ( Opsporen van uierpathogene kiemen )
• De resultaten van het mastitisonderzoek worden steeds ter beschikking gesteld van de bedrijfsdierenarts
( in de regel via email ) . De resultaten zijn opvraagbaar via Melknet
• Op expliciete vraag – aan te duiden op het aanvraagformulier – wordt het resultaat ook aan derden
medegedeeld via mail.

2. FACTURATIE
a. De facturatie voor de rubrieken ‘Algemene werking’ en ‘Onderzoek andere monsters’
gebeurt via de zuivelfabriek aan de producenten die behoren tot het leveraarsbestand van MCC
(inclusief eventuele kortingen of toeslagen op deze bijdragen).

b. Het onderzoek van andere monsters wordt iedere maand gefactureerd. Hiervoor gelden de tarieven voor
de analyse en het rapporteren via MelkNet en MelkFoon. Het transport van andere monsters en monsters
bestemd voor mastitisonderzoek naar het laboratorium is kosteloos voor zover het volgens de geëigende
kanalen gebeurt. Verkiest de producent toch een schriftelijk rapport ( hardcopy ) dan dient hij dit duidelijk
op het aanvraagformulier te vermelden. In dit geval wordt een administratieve kost van 2.5 € aangerekend.

c. De facturatie voor de interventies i.k.v. de ‘Bedrijfsadvisering’ en het ‘Opsporen van uierpathogenen’
gebeurt in de regel eveneens via de zuivelfabriek. Indien de producent toch kiest voor een persoonlijke,
afzonderlijke factuur, dan wordt een administratieve kost van 5 € aangerekend. In dit geval dient de producent
zijn keuze a.h.v. een ondertekende verklaring aan MCC mee te delen.
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