Uitnodiging open dagen
Wanneer en waar?

Vrijdag 7 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
Melkveebedrijf Peeters - van Gool
Groenestraat 18a, 4849 PT Dorst (NL)

Vrijdag 14 december 2018 van 10.00 tot 16.00 uur
Melkveebedrijf Ben Peeters
Over d’Aa 50, 2910 Essen (BE)
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Leenaerts Agro Techniek BVBA
BE-2320 Hoogstraten
info@leenaertsagrotechniek.be

Retouradres:
Oranjestraat 130 - 5126 BR Gilze

Beide kozen ze voor de nieuwe VMS V300 melkrobot

2 verschillende bedrijven in 2 verschillende landen, maar op slechts 40 km afstand van elkaar.
Beide melken ze met de nieuwe VMS V300 melkrobot van DeLaval. Op beide bedrijven is eveneens de nieuwe OptiDuo voeraanschuifrobot van DeLaval te zien.

Melkveebedrijf Peeters - van Gool, 4849 PT Dorst (NL)

Melkt sinds augustus 2018 met 2 V300 melkrobots. Is wegens vervanging van de bestaande melkstal
overgeschakeld op melkrobots. Koos voor de V300 vanwege de nauwkeurigheid van aansluiten. In de
stal wordt vrij koeverkeer toegepast. Voor de ligboxenstal is het kantoorgedeelte van Peeters Advies
met een ontvangstruimte/vergaderruimte in de vorm van een skybox met uitzicht op de ligboxenstal.
Melkt 120 koeien met een productie van 10.000 ltr

Melkveebedrijf Ben Peeters, 2910 Essen (BE)

Melkt sinds november 2018 met 2 V300 melkrobots met ruimte voor een 3e VMS. De koeien verblijven
in een potstal met stro.
Dit familiebedrijf zet in op groei.

Op het melkveebedrijf Peeters - van Gool in Dorst zullen meerdere keren korte
presentaties gegeven worden over de financiële en fiscale mogelijkheden m.b.t. het
investeren in de VMS V300
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I.v.m. de bedrijfshygiëne verzoeken wij u niet in bedrijfskleding te verschijnen.
Is de tenaamstelling van deze uitnodiging onjuist, laat het ons dan weten via:
info@leenaertsagrotechniek.nl

www.leenaertsagrotechniek.nl

Volg ons ook op facebook

