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Fouragehandel bus is een familiebedrijf uit Winsum met al ruim 60 jaar ervaring in de 

fourage sector. Ons bedrijf is opgericht in 1958 en sindsdien garanderen we de beste 

kwaliteit voor de scherpste prijs. In die 60 jaar hebben we niet stil gezeten. Innovatie 

staat centraal in ons bedrijf. Zo introduceerde we nog niet zo lang geleden onze 

fourage veilingsite. Makkelijk, snel en nóg voordeliger.

Door ons grote netwerk van transporteurs en leveranciers in heel Europa kunnen 

we vaak rechtstreeks vanaf de producent leveren. De korte lijntjes zorgen ervoor dat 

we onze fourageproducten niet alleen heel snel kunnen leveren, maar ook voordelig 

kunnen aanbieden. Inmiddels bestaat het team van Fouragehandel Bus uit meer dan 25 

specialisten. Onze klantenservice staat elke werkdag voor u klaar met passend advies.

Uw partner in fourageproducten

Groot netwerk

Bied mee op onze veilingproducten, hiermee koopt u uw fourageproducten zoals 

hooi en stro nog voordeliger in! Het bieden gaat heel eenvoudig. Elke dag lopen er 

verschillende veilingen, de veiling begint bij de startprijs en loopt vervolgens naar 

beneden.  

Uniek veilingsysteem
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Dat kan natuurlijk ook. U kunt ervoor kiezen om het product meteen te kopen voor de 

op dat moment getoonde prijs. Daarmee hoeft u de veiling niet af te wachten en is het 

product direct voor u.

Liever direct uw product kopen?

Wist u dat we naast onze stalstrooisels, ruwvoer en bijproducten ook een zeer 

uitgebreid assortiment agrarische producten aanbieden? Meer dan 1500 artikelen voor 

u en uw dieren, denk aan werkkleding, afrasteringen, kruiwagens en ga zo maar door. 

Deze producten heeft u binnen 1 tot 3 werkdagen in huis! 

Meer dan alleen fourageproducten

In deze periode kunt u bieden op het product. Uw bod blijft staan totdat de prijs is 

gezakt naar uw bod of totdat een collega u overbiedt. Via de mail wordt u op de 

hoogte gehouden van de veiling. Zodat u op ieder moment weer mee kan bieden of uw 

bod kan intrekken. Indien u de veiling wint, krijgt u een bestelbevestiging via de mail 

en sms. 



Neem contact op

+31 595252147

info@fouragehandel.nl

Het Aanleg 21 - 9951 SJ Winsum


