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PRIJZEN PRODUCENTEN 2023 

Voor je aan de slag gaat met PS, is het goed om te weten hoe jouw abonnement eruit komt te zien. Binnen onze abonnementen 

werken wij met een abonnementsprijs en een losse prijs per product. De prijs per abonnement hangt af van welke 

functionaliteiten jij zal gaan gebruiken en de prijs per product staat vast. 

Wij kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan! 

 
Standaard 

€300,- 

Premium 

€600,- 

Premium Plus 

€1.200,- 

Invoer van productinformatie via de Data Entry (invoer applicatie) of 

Excel sjabloon 
+ + + 

Toegang tot MIJN PS, voor analyses, rapporten & inzicht in jouw 

afnemers 
+ + + 

Deel gemakkelijk je eigen productinformatie met de Digitale Catalogus, 

permalink of WebAPI 
+ + + 

Producten inzichtelijk in het Foodbook + + + 

    

 

    

Eén extra PS account per productielocatie - + + 

Automatisch aanleveren van productinformatie via een extern platform - + + 

Maatwerk oplossingen (denk aan rapportages, extra services)* - - + 

Automatisch herkennen en omzetten van allergenen** - - + 

 

*Alleen in overleg, op aanvraag 

**Vastgelegd in aparte overeenkomst en enkel beschikbaar bij aanleveren via extern platform  

https://psinfoodservice.nl/diensten/producenten/mijn-ps
https://psinfoodservice.nl/productinformatie-delen
https://psinfoodservice.nl/productinformatie-delen
https://psinfoodservice.nl/diensten/producenten/foodbook
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Kosten per product 

Voor het berekenen van de jaarlijkse kosten per product, werken wij met een staffelprijs. Deze geldt voor zelfgeproduceerde 
producten. 
Onder één product wordt verstaan, alle informatie van de CE, inclusief de informatie van omverpakkingen en pallets. De prijs per 
product is inclusief de borging in 4-talen en Target Market Nederland en België. 
 
Wij stellen bij aanvang van het kalenderjaar vast hoeveel producten er in de database staan. Eventuele extra verpakkingen, welke 
toegevoegd worden gaandeweg het jaar, worden per kwartaal verrekent. 
 
 

Aantal producten Prijs per product Kosten per jaar 

van tot                  van tot 

1 100 €   18,50 € 18,50 € 1.850,= 

100 200 €   17,= € 1.850,= € 3.550,= 

200 400 €   15,= € 3.550,= € 6.550,= 

400 600 €   13,= € 6.550,= € 9.150,= 

600 of meer €     0,= Maximaal bedrag € 9.150,=  

 

 

Wil jij je producten laten invoeren door PS? 

Dat kan! Het enige wat we daarvoor nodig hebben is een volledige productspecificatie in PDF, WORD of Excel.  

Hiervoor betaal je €22,- per uitgebreide productspecificatie in het Nederlands. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle bedragen zijn in euro, exclusief BTW en jaarlijks.   
Genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2023  
 


