
   
 

Versie februari 2020 
 

 

Deel II De referentieprijzen van DCA®-Markets  

DCA-Notering Edam Foliekaas©  

DCA-Groep B.V. rapporteert onder de naam -DCA-Markets- wekelijks een notering voor 

Edam foliekaas. Hieronder worden de specificaties van deze referentieprijs 

omschreven. 

Omschrijving van het goed 

• Edam kaas van goede handelskwaliteit overeenkomstig codex standaard 265-

1966, hoogvocht foliekaas zonder kleurstof gemaakt van koemelk in Euroblok 

15kg vacuüm verpakt in folie 

• Vetpercentage: 40%+ 

• Droge stof 54%, minimaal 53%, maximaal 57% 

• Zoutgehalte 1.7%, tussen de 1.5% en 2.5% 

• Rijping: bij verladen minimaal vier tot maximaal zes weken gerijpt 

• Snijkwaliteit 

• Na verladen houdbaarheid minimaal 6 maanden. 

Prijs 

De gemiddelde volume gewogen prijs exclusief provisie en btw van transacties die zijn 

overeengekomen in die week vanaf maandag voor de kaas zoals in deze omschrijving 

gespecificeerd.  

Kwantiteit 

Per volle truck van 22 ton. 

Timing 

Afhalen binnen een maand. 

Locatie 

Af Nederlandse- of Duitse fabriek. Bestemming Europa. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B265-1966%252FCXS_265e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B265-1966%252FCXS_265e.pdf
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Unit 

Prijs in euro’s metrische ton (1.000kg) 

Hoe wordt de prijsinput verzameld 

Prijsinput wordt in een week verzameld op donderdag tot 15:00 uur.  

DCA-Markets benadert contribuanten die actief zijn in de markt en vraagt hen om hun 

prijs voor die week met een eventuele toelichting.  

De prijzen en de eventuele toelichting worden verwerkt in het DCA-Noteringen prijs 

rapporteringsysteem.  

Input analyse, bewerking en publicatie 

Het DCA-Markets prijsrapporteringsysteem berekent een ‘gemiddelde alle 

contribuanten prijs’ uit de prijsinput van contribuanten. Prijzen van individuele 

contribuanten die meer afwijken dan 5% van de gemiddelde alle contribuanten prijs 

worden geëlimineerd waarna een nieuwe gemiddelde prijs wordt  berekent. Die prijs is 

de notering van die week. 

Er wordt hier niet volume gewogen, contribuanten geven ook geen volumes in. 

De notering wordt afgerond op vijf euro en op donderdag om 15:30 uur via de website 

van DCA-Markets gepubliceerd. Dit samen met een korte toelichting, het bereik van de 

notering van die week en het daarbij behorende totaal aantal waarnemingen. 

Als bovenstaande procedure om enige reden niet toegepast kan worden dan besluit de 

directie van DCA-Markets hoe de uiteindelijke benchmarkprijs in die week wordt 

bepaald of besluit zij voor die week geen benchmarkprijs op te maken en dit met 

onderbouwing te publiceren. 

 

 


