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WAARDETABEL: NERTSEN 

Vanaf 4 juni 2020 

 

Waarde (euro per aanwezig dier) 

 

Fokteef € 37,38 Fokreu € 70,00 

    

Nertsen /pups vanaf geboorte tot volgroeiende nerts gemiddeld per week 

week 1 € 16,17 week 14 € 18,38 

week 2 € 16,28 week 15 € 18,59 

week 3 € 16,39 week 16 € 18,79 

week 4 € 16,51 week 17 € 19,00 

week 5 € 16,67 week 18 € 19,22 

week 6 € 16,88 week 19 € 19,45 

week 7 € 17,09 week 20 € 19,68 

week 8 € 17,30 week 21 € 19,91 

week 9 € 17,50 week 22 € 20,13 

week 10 € 17,68 week 23 € 20,35 

week 11 € 17,85 week 24 € 20,56 

week 12 € 18,02 week 25 € 20,77 

week 13 € 18,19 week 26 € 20,99 

  

 

Toelichting: 

 
- Prijzen zijn exclusief BTW 

 

- De waarde is gerelateerd aan het aantal aanwezige dieren 
 

- De waarde is inclusief vaccinatie 
Als de pups niet zijn gevaccineerd én er is geen entstof aangekocht dan vindt er een korting plaats 
van € 0,405 (40,5 Eurocent) per pup.  

 
- Waarde fokteef: 

De waarde van fokdieren is gerelateerd aan de waarde van de pels met toepassing van een 
correctiefactor. De gemiddelde opbrengstprijs voor Nederlandse pelzen voor de periode 2018/2019 
was € 19,58 per pels. 
Op een bedrijf zijn aanwezig: 40% vermeerderingsdieren, 30% subfokdieren en 30% topfok 
dieren. De correctiefactor is: 1,6 voor vermeerdering, 2 voor subfok en 3 voor topfok dieren.  

De gemiddelde waarde voor een aanwezige fokteef is € 41,90. 
Deze waarde wordt verminderd met € 4,52 voor waardeverlies voor vervanging (restwaarde). De 
gemiddelde waarde voor een fokteef aanwezig op een bedrijf is dan € 41,90 – € 4,52 is € 37,38.  

 
- Waarde fokreu 

In de maand Juni zijn weinig fokreuen aanwezig op een nertsenbedrijf. De reuen die aanwezig zijn 
(waarschijnlijk) hoogwaardig fokmateriaal die worden ingezet in het volgende fokseizoen. De 

waarde voor een fokreu kan erg variëren. De waarde van een fokreu geschat op € 70,00 euro. Bij 

ruiming waardeert de taxateur de aanwezige reuen, waarbij dit bedrag een richtlijn is.   

 
- Waarde jonge nertsen 

De waarde van een nerts net voor stropen is de waarde van de pels minus de kosten voor het 
stropen. De kosten voor het stropen en drogen zijn vastgesteld op € 1,50. De waarde voor de 
volgroeide nerts is € 19,58 – € 1,50 = € 18,08.  
Een deel van jonge nertsen blijft op het bedrijf als fokdier. De fokkerijtoeslag is € 3,03. De 

uiteindelijke waarde voor een volgroeid dier aan het einde van week 26 is € 21,11. 
Gerekend wordt met de gemiddelde waarde per dier in de betreffende levensweek. De waarde van 
alle dieren in de 6e levensweek bedraagt € 16,88. 

     


