Oppdretteravtale med Beaphar Norge
Avtalen er et tilbud til alle registrerte opprettere i NMK. Oppdretter må selv be om avtalen ved å
kontakte styret. Deretter vil oppdretter få tilsendt medlemskort av Beaphar Norge.
I tillegg kan styret be om at spesifikke andre får ta del i avtalen, feks om vi har noen ildsjeler som
jobber mye for klubben ,men ikke er oppdrettere.
Medlemsfordeler:
Kjøp av Care+ og Nature via forhandler til meget rabatterte priser:
10 kg Care + Marsvin oppdrettersekk kr : 499,- ( normalpris 1190,- )
15 kg Nature marsvin oppdrettersekk kr : 499,- ( normalpris 840,-)
25% rabatt på forhandlerpris ved kjøp av Beaphar høy og vitaminer.
For kjøp via forhandler må medlemskort i oppdretterklubben fremvises. Det vil være nødvendig å
forhåndsbestille forsekkene i butikken du ønsker å handle, da dette ikke er sekker som normalt
finnes i butikk.
Medlemmer i oppdretterklubben kan også bestille marsvinungepakker gratis for hver unge i kullet.
Marsvinungepakken inneholder fôr ( 250 gr Care+ ), bonuskort for videre kjøp, og målebeger.
Bestill gjerne marsvinungepakken noen uker før levering, så rekker de å komme frem.
Bestillingen gjøres hos den lokale forhandler.
Informasjonsfolder om NMK og marsvinhold vil også være en naturlig del av denne pakken.
Ønsker oppdretteren heller å dele ut Nature i sine marsvinpakker, kan dette løses med prøveposer av
Nature, ettersom denne ikke leveres i tilsvarende størrelse. Dette må i så tilfelle gis beskjed om ved
bestilling.
Også ved salg av voksne dyr fra opprettet vil det være naturlig at en slik pakke kan følge marsvinet.
Medlemsbetingelser:
Som medlem må du ha - minst et kull hvert år.
- Gyldig medlemskap, og registrert oppdrett av Norsk Marsvinklubb.
Ditt medlemskap er personlig og medlemskortet kan bare benyttes av innehaver. Fôret kan ikke
videreselges, og er KUN til oppdretters eget bruk. Brudd på dette vil ikke bli akseptert og medfører
utestengelse fra avtalen.
Oppdretteren skal anbefale Beaphar sine produkter og dele ut marsvinungepakker, og se viktigheten
av denne ordningen for oppdretter og Beaphar Norge AS. Det vil også være naturlig at oppdretter
informere på sine hjemmesider o.l. om at han/hun benytter Beaphar til sine dyr.

