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Prijslijst 2018
Het Analyse Centrum Colonjes (ACC) is een onderzoekslaboratorium voor analyses van alcoholische
en niet alcoholische dranken (wijn, bier, gedestilleerd), sappen of producten als most, wort, druiven
en Azijn. We zijn gevestigd in het Nederlands Wijnbouwcentrum in de wijnhoofdstad van Nederland:
Groesbeek. In deze inspirerende omgeving - tussen de wijngaarden! - werken we met een team van
professionals aan het leveren van keiharde data om voedselveiligheid en productkwaliteit te
garanderen. Ook het opstellen van smaakprofielen is onderdeel van onze werkzaamheden.
Gebundeld of los
U kunt bij het ACC een gebundeld analysepakket bestellen of een analyse van een los element. Ons
aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:
We testen uw product op één of meer elementen die u aanvinkt op uw bestelformulier.
De analyses in de categorie losse elementen zijn exclusief monsterflesjes en retourenvelop.

Gedestilleerd
Bundels
Premium pakket; (ethanolgehalte, reduceerdbare suikers, voorloop analyse, blauwzuur
analyse titreerbaar zuurgehalte, pH waarde)

Prijs
€

38,92

Losse elementen
Ethanolgehalte analyse in g/l + Alcohol percentage

€

16,45

Totaal Reduceerbare suikers
Titreerbaar zuurgehalte
pH Waarde
Voorloopgehalte
Vrije waterstofcyanide gehalte (blauwzuur) alleen mogelijk binnen 24 uur na destilleren
Totaal waterstofcyanide gehalte (blauwzuur)
Organoleptische test
Advies rapport
Oenologisch advies per uur

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,02
3,50
2,95
7,85
18,29
18,29
15,00
15,00
53,72

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief de wettelijk 21% BTW

BTWnr: NL8578.60.951.B.01

KvKnr: 69401209

Advies nodig?
Hulp nodig bij het aanvragen van een analyse? We denken graag met u mee, ook in de vorm van advies
over productieverbetering of bijvoorbeeld samenstelling van een smaakprofiel. Doe dus gerust een
beroep op onze jarenlange ervaring en uitgebreide vakkennis!
Analyserapport
De analyseresultaten (cijfers en percentages) geven we weer in een overzichtelijk xcell-bestand (pdf).
Hierop ziet u per parameter de uitslag. Als u een persoonlijk account heeft bij het ACC, zetten we de
resultaten online voor u klaar. Via een e-mail bericht laten we u weten dat ze beschikbaar zijn. Via een slim
inlogsysteem kunt u in een beveiligde omgeving altijd uw analyseresultaten raadplegen.
Wanneer u geen online account heeft bij ons, sturen we u de resultaten per post (dit duurt over het
algemeen wat langer in verband met benodigde verzendtijd).
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