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Zonnepanelen betaalbaar voor iedereen!
Zontech Nederland is een amersfoorts bedrijf dat zich al enkele jaren
volledig heeft gespecialiseerd in photo-voltaische (PV) systemen.
Vanwege de lage paneelprijzen en de geringe installatiekosten die wij
berekenen is er op dit moment echt sprake van een prijsdoorbraak.
Ook zonder subsidie is een zonnepaneelsysteem in verhouding tot de
levensduur relatief snel terugverdiend.
Vraag nu gratis een vrijblijvende offerte aan, toegespitst op uw situatie.

Staatssecretaris Bleker breidt
garantieregeling tuinbouw uit
Staatssecretaris Henk Bleker
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie biedt steun
aan een aantal groentetelers,
die getroffen zijn door het stilvallen van de export van groenten.

De voorwaarden voor de ‘garantstelling landbouw’ worden verruimd.
Dat betekent dat zo’n 80 telers, die op
dit moment gebruik maken van de
garantieregeling een jaar langer over
de aflossing van hun lening mogen
doen.
Een garantieregeling houdt in dat de
overheid voor een deel garant staat
voor de aflossing als de teler zijn

lening niet meer kan aflossen.
Daarnaast kunnen bedrijven bij het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een beroep doen op
een calamiteitenregeling voor werktijdverkorting voor hun personeel.
Die regeling geldt als er een buitengewone omstandigheid is die in redelijkheid niet behoort tot het normale
ondernemersrisico. In het overleg op
maandag 6 juni 2011 tussen het
bedrijfsleven en het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie was er brede steun voor de
verschillende nationale en Europese
maatregelen die op de rol staan.
Op dinsdag 7 juni vergaderden de

Europese landbouwministers in
Luxemburg over mogelijke Europese
noodmaatregelen voor de tuinbouw
en de handel. Nederland en een
aantal andere lidstaten pleiten voor
brede steunmaatregelen voor de
sector. Deze lidstaten pleiten voor een
opkoopregeling voor groenten die
niet meer op de markt verkocht
kunnen worden. Ook heeft Nederland gepleit voor geld voor een
promotieregeling.
De export van groenten ligt momenteel vrijwel stil door de uitbraak van
de EHEC-bacterie in noord Duitsland. Daardoor lijden de telers en
handelaren veel schade.

Diergezondheid
Telefoon 0513 67 13 33 (dag en nacht)
Leeuwarderstraatweg 151 Heereveen-Noord www.dejongautoschade.nl
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DIESEL HEFTRUCK
2,5 ton compleet
€ 13.740 excl. BTW
Levering via uw locale dealer
Dealers gevraagd

Ook leverbaar:
LPG en Elektrotrucks

Golfplaatpaneel
onderzijde kan worden voorzien
van agri-coating of witte alu-folie

• complete dak- en wandbeplating • vervangen (asbest)golfplaten

DAMMANN veldspuit techniek
DAMMANN Profi- Class veldspuiten zijn al 30 jaar een begrip in de
markt van machines met grote
arbeidsbreedtes en tankinhouden. Door ervaring en innovatie
garandeert
DAMMANN
een
technisch hoogwaardig, praktijkgericht product voorzien van de
laatste technieken.

Ons doel is een zo hoog mogelijke
robuustheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en een zo lang mogelijke
levensduur aan te bieden. Doordachte
techniek, zoals een solide constructie, is
kenmerkend voor onze machine. Door
hoogstaande techniek te gebruiken
kunnen we een optimale verdeling van
spuitvloeistof en een hoge capaciteit
garanderen. De robuuste bouw
garandeert een lange levensduur. De
comfortabele bediening van de
machine zorgt voor zekerheid en plezier
in het werken met de machine.
Door de speciale tank met vloeistofremmers en een twee kamer systeem

wordt transport over de weg aangenamer en veiliger. De veldspuiten zijn
in verschillende uitrustingen leverbaar
welke in een modulesysteem gebouw
worden. Door het module systeem is
het mogelijk om voor iedere bedrijfsen
klantwens
een
individueel
afgestemde machine samen te stellen.
Iedere machine wordt voor aflevering
grondig gecontroleerd en uitgerust met
een onderdelenpakket en gebruikershandleiding.
Meer info? 0527-262555 of zie
www.dmsrutten.nl

Balansbal ook na 2020 geschikt
voor intern salderen
Sinds Balansbal in januari 2010
is goedgekeurd als technische
maatregel, vragen veel varkenshouders en ook adviseurs zich af
of Balansbal ook geschikt is na
2020. Balansbal is goedgekeurd
als technische maatregel en
staat op de RAV-lijst onder nummer BLW2010.01.

“Balansbal is zeker geschikt voor boeren die hun bedrijf willen beëindigen
vóór of in 2020,” volgens Erik Franc
van Balansbal.
Daarnaast is Balansbal ook geschikt
voor varkenshouders die hun bedrijf
na 2020 willen voortzetten en kiezen
voor intern salderen.
Balansbal kan samen met verschillende andere technieken gebruikt worden. “Stel dat een varkenshouder kiest
voor een luchtwasser en te kort komt
om de emissiedrempel te halen, dan

De Balansbal wast zichzelf schoon in de
mest
zou Balansbal dat laatste gedeelte aan
kunnen vullen,” geeft Erik Franc aan.
Gemiddeld gaan er 19 ballen per m2
putoppervlakte en zijn de kosten ca. €
55,00 per m2.
Voor meer informatie kunt u een
kijkje nemen op www.balansbal.nl.

