
 
 

 

Informatie rond Danavl P/S 
Beste Danavl klant, relatie 

Graag hadden wij u geïnformeerd rond het oprichten van het nieuwe verkoopssorgaan Danavl P/S, 
die de oude verkoopstructuren onder 1 koepel brengt. 

Binnen deze nieuwe structuur Danavl P/S is 51% van de aandelen in handen van de Danish 
Agriculture & Food Council. Danbred International en Danish Agro ( het vroegere SPF Denmark) zijn 
beide minderheidsaandeelhouders met 24.5% 

Het is een lange weg geweest maar wij zijn vandaag meer dan ooit klaar om de toekomst aan te 
vangen, hopelijk in samenwerking met u. 

Eén van de belangrijkste verwezenlijkingen in het oprichten van Danvl P/S is dat het commerciële 
management wordt overgenomen van de bestaande structuren. 

Dit betekent concreet dat het uitvoeren van het fokprogramma bij de Danavl subfokkers en KI-
stations alsook de verdelers met hun klanten/ varkenshouders over de hele wereld, door de nieuwe 
structuur wordt ingevuld. 

U heeft waarschijnlijk, via verschillende kanalen, opgevangen dat niet alle Danavl kernbedrijven en 
verkoopsorganisaties meestappen in deze nieuwe Danavl P/S structuur. 

Dit is helaas waar, ondanks alle inspanningen die wij hebben geleverd om alle partijen en hun 
bekommernissen tegemoet te komen, zullen we helaas afscheid nemen van sommige partners en 
vrienden. 

Breeders of Denmark beëindigt de samenwerking als Danavl verdeler vanaf 31 December 2017. 

Indien u een klant bent van de desbetreffende verdeler, verzekeren wij u dat uw “ Bedrijfs Eigen 
Aanfok “ overeenkomst en levering van sperma verder gegarandeerd wordt Danavl P/s en haar lokale 
Danavl P/S partner. 

U dient enkel een nieuwe “Buyers Declaration” te tekenen vooraleer u een nieuwe bestelling plaatst 
van Danavl fokkerijmateriaal zoals zuiverlijns dieren of sperma. 

Dit kan via de lokale Danavl P/S partner. 

 

 



 
 

 

Hou er aub rekening mee dat door het beëindigen van Breeders of Denmark als Danavl verdeler, elke 
“ Bedrijfs Eigen Aanfok”  overeenkomst die u in het verleden heeft aangegaan met Breeders of 
Denmark, stopt op 31 December 2017. 

Om uw Danavl fokkerij op uw bedrijf verder te zetten is het van belang dat u een nieuwe 
overeenkomst “ Bedrijfs Eigen Aanfok” afsluit met uw locale Danavl P/S partner. 

Het KI Station is verplicht om de beren van Breeders of Denmark over te dragen aan Danavl, en dit 
uiterlijk 30 dagen na het stopzetten van de samenwerking van Breeders of Denmark met Danavl. 

 Dit geeft u de tijd om tot 31 januari 2017 een nieuwe “ Bedrijfs Eigen Aanfok “ overeenkomst en 
“Buyers Declaration” aan te gaan met Danavl P/S. 

Wanneer dit niet is gebeurd, dan verliest u het recht tot aankoop van zuiverlijns dieren en sperma, 
dit tot het moment dat de bovenstaande overeenkomsten zijn aangegaan. 

Uw lokaal  Danavl P/S contact is: 

 

 

  

 

 

   

 

 

Piet Mestdagh, CEO Danapig BVBA +32 497 41 73 73 

Piet Mestdagh is reeds sinds 2005 actief in de verdeling van Danavl 
genetica binnen België. Door het delen van ervaringen , strategieën en 
het aanreiken van de juiste topgenetica verhoogt Danapig BVBA het 
rendement en tot gevolg ook het saldo van de klant.  

“Het is de missie van Danapig om de klant te begeleiden naar een 
topresultaat en zo te stimuleren naar een beter financieel resultaat” is 
een gekende quôte van Piet. 

Uffe E. Jensen, Area Manager: +45 44 88 11 68 

Uffe Jensen heeft 18 jaar ervaring binnen het Danavl system.  Hij was 
10 jaar werkzaam als bedrijfsleider in een van onze Landras en Duroc 
kernfokbedrijven. Sedert 2013 was Uffe werkzaam binnen SPF – 
Genetics. “ Ik zie heel hard uit naar een samenwerking in de toekomst” 
volgens Uffe 

 



 
 

 

Graag gebruiken wij deze gelegenheid om jullie te danken voor jullie loyaliteit en steun. 

 

Wij kijken vol enthousiasme uit naar een succesvolle samenwerking met ons binnen de nieuwe 
Danavl structuur.  

 

Hoogachtend 

 


