Website en bedrijfsvideo’s
Op de website van een onderneming is altijd informatie te vinden over
het bedrijf , haar producten en diensten. Dat is bij ons niet anders. Daarom...
om te weten op welke manier en met welke machines bepaalde werken
worden uitgevoerd, is het altijd handig om even te kijken op onze website
www.bezooijen-schreuders.nl. Elk van onze bedrijfsdisciplines - BSL, BSM en
BSG - vertoont onder de sub-buttons ‘werkzaamheden’ wel enkele filmpjes,
die een korte en duidelijke impressie geven van ons “Werk(en) met karakter!”
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Werk(en)
“met
karakter
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Op de voorpagina van onze derde Nieuwsbrief wenste ik u allen een mooie zomer. De wens was de
vader van de gedachte. De zomer bracht ons erg wisselvallig en onstuimig weer. Uiteindelijk hebben
we landelijk de op één na natste zomer ooit beleefd.
Ondanks de neerslachtige stemmingen bleven de
opbrengstprognoses (per 23-8) voor de bieten hoog
gequoteerd staan. Maar.....onder welke weersomstandigheden wij ook moeten werken; wij staan paraat.
Wanneer u onze vorige Nieuwsbrief hebt gelezen, dan
kon u daarin ontdekken dat wij een compleet nieuwe
service voor de agrarische markt hebben opgezet.
Met de in het vorige kwartaal geïntroduceerde website
www.bemiddelinginmachines.nl heeft u via B&S de
mogelijkheid om (jonge) gebruikte machines volgens
een gekend populair concept als ‘marktplaats’ voor
verkoop aan te bieden. Na de start van onze intermediairwebsite hebben wij al heel veel positieve reacties en
plaatsingen van machines en overige materialen mogen
ontvangen. Het sterkt ons in het vertrouwen, met deze
bemiddelingssite, de onderhandelingspositie tussen verkoper en koper te kunnen versterken.
En dan, als we het toch over service hebben. ‘Bedrijven
die kwaliteiten hebben om de klant een optimale servicebeleving te bieden, hebben meer loyale klanten.’ Het is
een conclusie uit diverse uitgevoerde marktonderzoeken.

www.bezooijen-schreuders.nl

Het klinkt zo simpel, maar blijkbaar is het in de commerciële bedrijfsvoering in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. En toch....het is wel van levensbelang voor
een ondernemingsexploitatie. Wij willen graag voortdurend meedenken met onze relaties. Zeker in een tijd
waarin het kostenaspect een stevige stempel drukt op
het financiële resultaat. In de loop van de jaren hebben
wij gezien onze jaarlijkse afname een heel plezierige
en prijsvoordelige verbondenheid opgebouwd met
onze brandstoffenleverancier, Olie Centrale Shell. Dat
is gunstig voor ons, maar evenzo betekent het in het
verlengde daarvan, dat wij ons voordeel kunnen doorgeven aan onze klanten. En daarmee creëren wij een
gunstige tariefwerking op al
onze activiteiten, waarbij de
inzet van machines vereist is.
En eigenlijk is dat altijd. Wij
horen u graag!
Met vriendelijke groet,
Adwin Schreuders

Loonwerk
Holmer levert
optimaal resultaat
Onze bietenrooier Holmer TerraDos T3 is operationeel.
Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technische snufjes, kortom er staat een hele nieuwe verbeterde machine voor
u klaar. Een machine, waarmee wij efficiënt en effectief
in het agrarische loonwerk aan de slag kunnen. Deze
bietenrooier voldoet aan de eisen voor kopwerk, zoals de
suikerindustrie nu stelt. De machinewijzigingen betekenen
beter rooiwerk met minder tarra en bietverlies. Het brandstofverbruik is ‘geknepen’ waardoor wij de kostprijs zo laag
mogelijk kunnen houden. Nieuw is natuurlijk niet, dat wij altijd streven naar een voortdurende voortreffelijke kwaliteit.

Wat zijn onze voordelige tarieven voor het bieten rooien?
* 0 - 5 ha: € 275/ha * 10-20 ha: € 220/ha
* 5 -10 ha: € 235/ha * > 20 ha : € 205/ha
Kijk ook op www.degoedkoopsteloonwerker.nl
voor het volledige tarievenoverzicht van onze loonwerk
activiteiten.

Voordeel via de goedkoopste loonwerker
We hoopten met z’n allen op een mooie zomer. Nou,
zo mooi was ’t ie toch echt niet. Herfstachtige tinten
met regen; temperaturen beneden de maat; het had
alle nadelige effecten op de groeiontwikkeling van het
gewas en natuurlijk de prijsontwikkelingen. De opbrengsten kunnen dus onder druk gezet worden. Dat
heeft eigenlijk tot gevolg, dat opnieuw gevraagd wordt
extra alert te zijn op de kosten. Graag maken wij u er
op attent dat zodra u via ‘de goedkoopste loonwerker.
nl’ bijvoorbeeld de complete uienoogst door ons laat
verzorgen, u wel tot circa € 200,-- per ha goedkoper uit
bent dan bij collega’s. Bij 10 ha betekent dit toch een
aanmerkelijk verschil van zo’n € 2000. En dan spreken
we alleen nog maar over de uienteelt. Want voordeel
geldt voor zoveel van onze werkzaamheden.

Informeren kan altijd bij de boeren die tot onze klantenkring behoren. Laat hen eens uitleggen hoe wij werken.
Check daarnaast uiteraard onze website

>> www.degoedkoopsteloonwerker.nl
Om u te oriënteren op een prijsvoordeel voor uw totale
bedrijf.

DeWulf Kwatro:
berekend op zijn taak
Met deze 4-rijige zelfrijdende bunkerrooier op rupsen
hebben wij een uitbreidingsinvestering van waarde.
Pootgoed rooien is met DeWulf Kwatro geen probleem.
Zoals u van ons gewend bent rekenen wij voor het rooien
altijd een scherp tarief. Gebruikelijk is dat ons tarief in
de periode vóór 10 september aantrekkelijker geprijsd
is als daarna. Omdat de omstandigheden ‘normaal’
gesproken dan beter zijn. Dat geldt dus ook voor 2012.
DeWulf Kwatro is een imposante machine, die in het introductiejaar 2010 in een moeilijk nat rooiseizoen direct
uitmuntend op zijn zware praktische taak berekend was.
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Drie rooimatten, twee loofrollen en een egelband zorgen
voor een schoon en goed rooiresultaat. Tijdens het rijden
kan worden gelost om op die manier de dagelijkse rooicapaciteit te verhogen. Vanwege de modulaire opbouw
van de Kwatro is deze ook aangepast op het rooien van
wortelgewassen.

Mechanisatie
DUBEX : uw investering waard!
U kent ze vast, de spuitmachines van Dubex. Al meer dan 55 jaar zijn ze beeldbepalend op de akkers. Dubex
biedt een compleet leveringsprogramma. De maximale werkbreedte bedraagt een bijna niet voor te stellen 52 meter.
Tegenwoordig zijn spuitmachines complexe elektronisch geregelde en GPS aangestuurde Hi-Tech machines. Toch slaagt
Dubex erin haar spuitmachines eenvoudig en transparant te
ontwerpen. U rijdt er zo mee weg. En het spuitresultaat zal u
verrassen. Testen uit het verleden toonden al aan, dat spuitmachines van Dubex de spuitvloeistof zeer regelmatig verdelen. Resultaat van het unieke Super-balans systeem en een
krachtige gasveergedempte zwieponderdrukking. Opmerkelijk is de royale standaarduitrusting. Zo zijn de spuitmachines
voorzien van een spuitcomputer, elektrohydraulische bediening en zelfs een ringleiding met luchtafsluitbare dophouders.
Isobus en GPS-aansturing zijn voor alle modellen beschikbaar. Dubex is een topproduct dat naadloos in ons dealerprogramma past. Is uw spuitmachine aan vervanging toe?
Neem dan contact met ons op. Daar wordt u wijzer van.

Kopen en verkopen via het veilingprincipe
In onze Nieuwsbrief van juli 2011 hebben wij u al geïnformeerd over een geheel nieuwe service van BSM. Met
onze website www.bemiddelinginmachines.nl creëren
wij een platform voor vraag en aanbod van gebruikte
machines, voertuigen, onderdelen en zo meer. Door
het internet zijn de handelsmarkten steeds meer (inter)
nationaal gericht. Met www.bemiddelinginmachines.nl
bieden wij u een mogelijkheid om met een grote mediadekking effectief en zakelijk te adverteren. De website
is een verkoopetalage om sterk doelgericht en heel
repeterend alle typen materialen via fotopresentaties met beschrijving van specificaties - aan potentiële kopers aan te bieden. Om uiteindelijk voor u de beste prijs
te verkrijgen.
Hoe werkt het?
U maakt representatieve foto’s van uw machines aangevuld met een duidelijke beschrijving zoals soort,
merk, type, bouwjaar e.d. U bepaalt zelf de verkoopprijs, eventueel in overleg met ons. Deze gegevens
mailt u naar bemiddeling@bezooijen-schreuders.nl. Wij
plaatsen dan het item op onze site met uw naam en
(mobiele) telefoonnummer erbij. Het is de bedoeling
dat de verkoper direct met u in contact komt om de
lijnen zo kort mogelijk te houden. Dit kan belangrijk
zijn i.v.m. prijs en bezichtiging. Er vindt geen transport plaats van het materiaal, alleen als er verkocht en
betaald is. Zodra de deal gesloten is, meldt u dit bij ons
zodat wij het item van de site kunnen verwijderen.

Pas dan brengen wij u onze bemiddelingskosten in rekening. Wordt het materiaal niet verkocht, dan wordt het
automatisch na één jaar van onze site verwijderd. In dat
geval worden geen kosten in rekening gebracht.
Wat zijn onze bemiddelingskosten?
* Bedragen
tot € 1.000 : € 50
* van
€ 1.000 tot € 2.500 : € 100
* van
€ 2.500 tot € 5.000 : € 125
* van
€ 5.000 tot € 10.000 : € 150
* van
€ 10.000 tot € 20.000 : € 175
* vanaf € 20.000
: € 200
Deze bedragen zijn exclusief 19% BTW.
Wij verwijzen u graag naar

www.bemiddelinginmachines.nl

voor de voorwaarden en spelregels van deze nieuwe
advertentiesite voor gebruikte machines, et cetera.

Grondwerk
Slopen is het begin
Slopen is een ongekend belangrijke fase in een ontmantelings- en/of bouwproces, dat om een
uitgekiende, secure en solide aanpak vraagt.
Niet voor niets is het slopen inmiddels uitgegroeid tot
een uiterst gespecialiseerd vak, dat uitgevoerd wordt
met geavanceerde gereedschappen en materialen en
door goed opgeleide vakmensen. BSG heeft een ruime
ervaring op het gebied van vakkundig sloopwerk. Onze
sloopprojecten zijn heel divers. U kunt bij ons terecht
voor het slopen van woningen, bedrijfspanden, utiliteitsgebouwen, renovatiesloopwerk, asbestsaneringen, maar
ook voor het opschonen van bouwlocaties. De uitvoering
van de sloop gebeurt altijd conform het met de opdrachtgever opgestelde ‘sloopplan’. Natuurlijk is de
kunst van het slopen niet volledig zonder bijzondere
aandacht voor een zorgvuldige werkvoorbereiding en
een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering. Alle
afvalstoffen worden daarom ook gescheiden afgevoerd.
Alles gebeurt in het belang van de opdrachtgever,
van de directe omgeving én van onze medewerkers.
Slopen, het behoort tot ons ‘Werk(en) met karakter!’

Asfalteren is ook ons werk

Westende Fruitteelt in Fijnaart is gedurende haar 30-jarige bestaan uitgegroeid tot één van de grotere fruitteeltbedrijven in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in perenteelt en exploiteert daartoe 120 ha. grondgebied.
Ruim 60% van de teelt wordt gedomineerd door het ras ‘conference’. Voor het resterende deel teelt men ‘comice’
en een aantal nieuwe rassen. Jaarlijks wordt ongeveer een opbrengst van 6 miljoen kilo fruit gerealiseerd, dat in
eigen beheer wordt gesorteerd en opgeslagen. Het overgrote deel van deze perenteelt is bestemd voor de export.
De omvang van het bedrijf op locatie Fijnaart vraagt om een adequaat ingerichte infrastructuur.
Met 9000 m2 geasfalteerde gebiedsuitbreiding zag de ondernemingsdirectie mogelijkheid om dat te kunnen
optimaliseren. Deze mooie opdracht werd aan ons uitbesteed. De aangewezen oppervlakte werd uitgegraven en de
verwijderde grond werd geruimd. Voor het profileren (egaliseren) van het terrein maakten we gebruik van dubbele
afschot lasers met automatische uitlijning. Het gebied eenmaal afgeschraapt en zo vlak als een biljartlaken uitgezet,
zijn we met de asfaltmachines aan de slag gegaan.
Het hele terrein werd bedekt met een hoogwaardige zwarte asfaltlaag. Hierdoor is een geheel nieuwe
ruimtelijke structuur ontstaan. Ongetwijfeld zal het een
positief effect genereren op de toekomstige bedrijfsvoering en -expansie van Westende Fruitteelt.
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