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Melkveehouder Wiebe Brandsma te Steenwijkerwold
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Zet met de 2x26 stands SwingOver melkstal in op groei. Melkt hij nu
ruim 200 koeien, over een paar jaar is er ruimte voor het dubbele aantal.

V.O.F. Olislager-Van Esch
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Het driemaal daags voeren met de Mullerup Mix & Carry Feeder gebeurt
vrijwel ongemerkt in slechts 20 tot 25 minuten per dag.

De T!TAN MultiBox bij WestfaliaSurge

De toekomst is begonnen!
WestfaliaSurge heeft de exclusieve rechten voor verkoop, service en ontwikkeling van de
T!TAN MultiBox melkrobot verworven. Een doorontwikkelde, gepatenteerde melkrobot
passend in de WestfaliaSurge-lijn van economische melksystemen met de beste potentie
op groeiende melkveebedrijven.
Kiezen voor een melkrobot is vooral
een individuele beslissing van u als
veehouder. Van belang is dat u de
gevolgen voor het management, de
bedrijfsvoering en uw portemonnee volledig in beeld heeft. De T!TAN
MultiBox betekent vooral meer flexibiliteit en (vrije) tijd. Vanaf de eerste
aanschaf beschikt u over alle modules
voor bediening, automatisering, sturing en reiniging, zodat elke verdere
stap in meer capaciteit betaalbaar is.
Bovendien kunt u direct een beroep
doen op de professionele verkoop- en
serviceorganisatie van WestfaliaSurge.
Completer kan niet.

vijfbox-uitvoering voor maximaal 250 melkende koeien.
Alle boxen zijn melktechnisch volledig uitgerust. Zorgvuldig gekozen tepelvoeringen, de StimoFlow en de precies
afgestelde afname per kwartier met de zogenaamde OverMilkProtection garanderen de beste melktechniek. Een
langs de MultiBox bewegende robot sluit de melkbeker
afzonderlijk aan. Speendetectiesensoren
vervolg »

Grootste
De MultiBox is de melkrobot met de
grootste melkcapaciteit en grootste
stapsgewijze groeipotentie. Er kan
gestart worden met een tweeboxuitvoering voor maximaal 120 melkende koeien met doorgroei naar en
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vervolg » identificeren de spenen en
zorgen voor een vlotte aansluiting.
Sensoren voor onder andere conductiviteit en kleur bewaken de uiergezondheid, daarbij direct ondersteund
door het T!TAN DataManagersysteem,
dat de veehouder een helder overzicht
biedt van de koe, de uier, het systeem
en de individuele melkbox.

Passende reservecapaciteit
Het belangrijkste voordeel van de
MultiBox in vergelijking met een
monobox vormen de beheerste groei- en
investeringsstappen. Er ontstaat geen
overdreven overbezetting, maar een
passende, benutte reservecapaciteit.
De MultiBox is de ideale oplossing voor
de Nederlandse en Belgische melkveehouderij, waarvan het merendeel van
de gezinsbedrijven in het geleidelijke
groeiscenario zit van 70 tot 250 koeien.
Service
WestfaliaSurge is tevens bereid van alle
reeds geïnstalleerde RMS-melkrobots
de service te continueren. Uiteraard
vervullen de ervaren en gemotiveerde

service-medewerkers van Punch Graphix
daarin een wezenlijke rol. Hun kennis en
ervaring dient geïntegreerd te worden in
de WestfaliaSurge dealerbedrijven. Continuïteit en klanttevredenheid hebben ook
bij WestfaliaSurge de hoogste prioriteit.
Toekomst
De MultiBox is technisch zeer hoogwaardig en kan zich goed meten met de andere
melkrobots op de markt van snelgroeiende
gezinsbedrijven. Toch is er nog werk te verzetten. WestfaliaSurge blijft verder innoveren, waarbij toekomstige vernieuwingen
zullen inspelen op de actuele wensen en
eisen van de melkveehouderij. Ons motto:
Melken met WestfaliaSurge, de zekerheid
van een beter inkomen en meer vrije tijd!

T!TAN

T!TAN

Column
DE TWEE BESTEN

Bert en Ina Kuipers:

“Reservecapaciteit T!TAN geeft
zekerheid”
“De driebox T!TAN heeft echt reservecapaciteit: slechts 41% bezet en toch 76
koeien driemaal daags gemolken. Met
volledige weidegang. Verdubbeling zit
er dus zondermeer in. Reservecapaciteit geeft rust en zekerheid.”
De combinatie van een gunstige prijs en de
grote groeipotentie tot 150 koeien waren voor
Bert en Ina Kuipers te Holsloot de redenen
om voor een driebox-systeem van de T!TAN
te kiezen. Bovendien sprak de wijze waarop
het semi-gedwongen koeverkeer geregeld

» Lees het hele artikel op www.westfaliasurge.nl

T!TAN melker Mts. Mulder-Reinders:

“Bij WestfaliaSurge aan het juiste adres“
“Discipline bepaalt het succes van
automatisch melken. Zo moet je de
attenties serieus nemen. Wachten tot
een volgende melking kan veel uierschade veroorzaken. Ook is dagritme
belangrijk: op tijd opstaan en op vaste
tijden de werkzaamheden uitvoeren.”
De ruim een jaar ervaring met T!TAN heeft
Mts. Mulder-Reinders te Wezup gelukkiger
gemaakt. Een weg terug is ondenkbaar. Ze
zouden het niet willen, want “het leven is
zoveel socialer, flexibeler en meer ontspannen geworden.” De druk van bijvoorbeeld op
vaste tijden een paar uur in de melkput staan
is weg. “Ik observeer daarentegen de koeien
vaker”, vertelt Johan. „Als je geen koeienboer
bent is automatisch melken ook niks voor je.”
Juiste adres
Terug naar WestfaliaSurge, waar Mts. Mulder-Reinders al eerder klant was. De maatschap is er heel gelukkig mee, ook al is
Mulder tevreden over de gang van zaken bij
Punch; van verkoop en installatie tot support
en service. “De mensen in het veld zijn heel
gemotiveerd en de samenwerking is prettig.
Het is één familie. De ontwikkeling van de
T!TAN moet echter doorgaan en daarvoor is
WestfaliaSurge het juiste adres.”
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was bijzonder aan. “Vanavond kunnen de
koeien die langer dan de ingestelde tijd niet
gemolken zijn niet naar buiten. Op het computerscherm staan ze keurig in een kolom.
Door de slimme speenherkenning worden ze allemaal automatisch aangesloten.
Alleen verse koeien sluit ik eerst handmatig aan, omdat ik na de droogstand eerst de uiergezondheid wil
con-troleren. Vervolgens neemt de T!TAN het
over. Sinds de opstart in maart is er slechts één
koe afgevoerd, omdat ze niet kon wennen aan
het nieuwe melksysteem.”

GRATIS OP STAP MET
WESTFALIASURGE?

» Lees het hele artikel op www.westfaliasurge.nl

Rescounter II, hét 2-uurs activiteitsmetingssysteem van WestfaliaSurge.
WestfaliaSurge heeft nu een unieke verkoopactie: bij aanschaf van een Rescounter II
systeem kunt u gratis op stap met uw gezin!
Wilt u ook profiteren van deze unieke actie?
Informeer bij uw lokale dealer of
WestfaliaSurge naar de actievoorwaarden.

In de media heeft
u inmiddels kunnen vernemen van
de
licentieovereenkomst
tussen
WestfaliaSurge en
Punch
Graphix.
Onze organisatie
biedt behalve de
bekende conventionele melkmachines nu ook
de T!TAN MultiBox melkrobot aan. Aangevuld
met koeltechniek en automatisch voeren is er
nu sprake van een complete lijn voor de melkveehouderij. Een prachtig gamma.
In voorgaande columns bracht ik het begrip
‘economisch melken’ vaak onder de aandacht. Een gezonde melkveehouderij is goud
waard. De T!TAN MultiBox past daar in. Een
groeiende groep melkveehouders kiest voor
automatisch melken. Waarom? Daar zijn
allerlei argumenten voor te noemen, van vaker
melken, arbeidsbesparing tot meer (vrije) tijd.
Het economische argument is daarin niet altijd
doorslaggevend, maar de MultiBox geeft daar
wel een unieke invulling aan.
Op een gezinsbedrijf groeit de MultiBox in
stapjes mee met de melkveestapel, te beginnen bij 2 melkboxen (120 koeien) en te eindigen bij 5 melkboxen (250 koeien). Elke stap
betekent een relatief kleine investering. Er is
altijd de ruimte voor een passende reservecapaciteit. Goed voor de gemoedsrust en
flexibiliteit van de veehouder, die weet dat het
melken doorgaat, ook al staat een melkbox
tijdelijk stil. Bij een grote melkstal vertaalt de
investering in reservecapaciteit zich direct in
arbeidsbesparing. Daardoor komt er meer tijd
voor andere arbeid of het gezin.
WestfaliaSurge ziet de T!TAN MultiBox als
completerende aanvulling op haar omvangrijke melkwinningsprogramma. Twee economische melksystemen: u kunt kiezen uit de twee
besten! Wij adviseren u graag.

Ir. Anselm Schoenmakers
Managing-Director
anselmschoenmakers@westfaliasurge.nl
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Beursinfo & noviteiten

Wiebe Brandsma over de 2x26 SwingOver:

“Snelheid is het uitgangspunt”

AUTOROTOR C-90 PRO: DÉ NIEUWE BUITENMELKER

“Eén persoon melkt elke 10 minuten 26 koeien. Het
is een melkstal met veel capaciteit en snelheid. Over
één of twee jaar bouwen we er een iets grotere
ligboxenstal dan de huidige bij. Ook die koeien
kunnen gemolken worden in de nieuwe 2x26 stands
SwingOver melkstal.”

WestfaliaSurge presenteert haar nieuwe buitenmelker: de AutoRotor C-90 PRO.
Uw voordelen:
- Arbeidsverlichting bij het melken
- Betere melkstelpositie
- Tweede melkronde mogelijk
- Leverbaar met DeMax en DemaTron
- Retention-arm als optie mogelijk
- PosiGuide als optie mogelijk
- Lage service- en onderhoudskosten
- Flexibel voor alle eisen

Melkveehouder Wiebe Brandsma te Steenwijkerwold zet in
op groei. Melkt hij nu ruim 200 koeien, over een paar jaar is
er ruimte voor het dubbele aantal. Met veel liefde voor het
melkvee runnen Wiebe en zijn vrouw Sandra samen met een
parttime-medewerker en parttime-melker het bedrijf met 2,1
miljoen liter melk. Het belang van groei is het verdelen van
de vaste kosten over meer liters melk.”

T!TAN – de toekomst is begonnen!
De MultiBox melkrobot biedt u de unieke mogelijkheid een hoge melkproductie per arbeidsuur
te realiseren. Met de T!TAN voldoet u aan uw eisen met betrekking tot efficiëntie en groei!
De T!TAN is met alle noodzakelijke bedienings- en regeltechniek uitgerust om als 2-, 3-, 4-, of 5box melkmachine ingezet te worden. U kunt met slecht één aansluitrobot meer dan 250 koeien
melken. Meer informatie over de T!TAN vindt u elders in deze InProgress of op de beurzen.

Eenvoud en snelheid
Al in de jaren ‘90 raakte Brandsma in Nieuw-Zeeland onder
de indruk van de hoge capaciteit van SwingOver stallen
en buitenmelkers. Eenvoud en snelheid zijn daarbij de
speerpunten. Van een viertal merken SwingOver melkstallen
won WestfaliaSurge het op verschillende punten. Brandsma:
“Deze SwingOver is goed doordacht en werkt heel prettig,
doordat bijvoorbeeld het vacuüm bij het aansluiten vanzelf
op gang komt. Efficiëntie. De keuze was makkelijk.”

ClassicPro

Ervaringen uit de praktijk
Brandsma vertelt dat de keuze voor een 2x26 stands
SwingOver gebaseerd is op de praktijk. “Van een paar
collega’s met een 2x20 stands vernam ik dat er best een paar
standen bij zouden kunnen. WestfaliaSurge biedt op dat punt
wat de veehouder het beste past. Ons uitgangspunt is dat
één persoon melkt.”
13 Uiers voorbehandelen
Brandsma paste zijn manier van
melken en voorbehandelen enigszins
aan. Hij vertelt: “Nu maak ik ineens
13 uiers schoon, ik straal niet meer
voor, en sluit dan vanaf het begin aan.
Een effectieve routine. De melkstroom
komt na het aansluiten direct op
gang, omdat de koeien dit gewend
zijn. Er worden standaardklauwen
gebruikt met zachte tepelvoeringen.
Mis je ten gevolge van het niet meer
voorstralen een koe met vlokjes, dan
is het de DemaTron melkmeter met
geleidbaarheidsmeting die de melker
direct daarop attendeert. Je bent iets
later, maar toch op tijd. Mastitis hebben
we nagenoeg niet.”
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Separatiehek
Achter de melkstal bevindt zich een
separatiehek, waarmee extra te
behandelen koeien direct apart gezet
worden. Ook is er een potstal voor
verse koeien, die gewoon in de kudde
meegemolken worden en daarna
automatisch in hun ruimte terugkeren.
“We melken de hele kudde door
elkaar en separeren vervolgens na het
melken in meerdere groepen. Daardoor
kunnen we de hele kudde zonder te
onderbreken melken. Daarbij voeren
we uitsluitend 500 gram lokvoer in de
melkstal, wat het binnenkomen zeker
stimuleert, en de rest van het krachtvoer
wordt verstrekt via de voerboxen.
In de zomer wordt het melkvee
een paar uur per dag geweid.”

De ClassicPro, de nieuwe groene, siliconen
tepelvoering met een wezenlijk verbeterde
materiaalsamenstelling en geometrie, is
speciaal gemaakt voor de veranderde veestapel van vandaag de dag. De nieuwe
siliconen tepelvoering garandeert een hoge
flexibiliteit en is in staat zich zeer goed aan
te passen aan de zeer gevoelige speen van
de koe. De voering blijft onafhankelijk van
de omgevingstemperatuur flexibel en constant. Ook na lange, intensieve belasting
ontstaan op het uiterste gladde oppervlak
geen oneffenheden waardoor bacteriën
geen kans hebben om zich te nestelen.
Deze tepelvoering is speenvriendelijker,
stabieler en hygiënischer dan wat u tot nu
toe gewend was. Het resultaat: gezonde,
goed presterende dieren, optimale melkhoeveelheid en –kwaliteit en rentabiliteit.

DMS 21 GateWay
Kan de nieuwe generatie melkstuurapparaten DemaTron en DeMax in het
DairyManagementSysteem 21 integreren.
Uw voordelen:
- Weergave van het diernummer en de
melkhoeveelheid op de DemaTron
- Weergave van o.a. afwijkingen in de
melkhoeveelheid en geleiding, melkverbod, separeren, droogstand en kick-off
- Manuele controle op automatische
dierherkenning
De nieuwe dip- en spraymiddelenlijn
Maak korte metten met mastitis veroorzakende bacteriën en verbeter het natuurlijke
beschermingssysteem van uw dieren! Met
de nieuwste dip- en spraymiddelen van
WestfaliaSurge, LuxSpray 50, LuxDip 50B
en TwinDip, is de speenhuid van uw koeien
ultiem beschermd tegen bacteriën en houdt
u de speenhuid in een topconditie!

DemaTron 70 in SwingOver & DemaTron 70e
De DemaTron 70 is nu ook integreerbaar in de SwingOver melkstal. Daarnaast presenteert WestfaliaSurge de DemaTron 70e,
dit nieuwe melkstuurapparaat is uitgevoerd met een numeriek
toetsenbord voor de invoer van diernummers in systemen welke
in verbinding staan met het DairyManagementSysteem 21 van
WestfaliaSurge.
Uw voordelen:
- Invoer van diernummers voor systemen zonder automatische
dierherkenning
- Schuiven van diernummers in de rij mogelijk
- Toe te passen in reeds geïnstalleerde DemaTron 60 en
70 systemen

Beurzen
Landbouwwerktuigenbeurs

Agribex

Van 17 t/m 20 december vindt in het WTC
Expo in Leeuwarden de 17e Landbouwwerktuigenbeurs plaats. Van 10.00 – 18.00 uur.
Dinsdag 18 december avondopenstelling tot
21.00 uur. Standnummers WestfaliaSurge:
408 en 418 (Frankenhal).
2007

Van 5 t/m 9 december vindt in het Brussels
Expo de Agribex plaats. Van 9.00 - 18.00
uur. Standnummer WestfaliaSurge: hal 6,
stand 6202.
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Aanmelden
e-mailadres

V.O.F. Olislager-Van Esch:

“Mullerup voerrobot spaart vooral arbeid”
Tweemaal daags passeren 2400 melkgeiten de 84-stands Rapid Exit
melkstal. De melktijd bedraagt 11 uur. Het driemaal daags voeren met de Mullerup Mix & Carry Feeder daarentegen gebeurt vrijwel ongemerkt in slechts 20 tot 25 minuten per dag. Toch zijn er 7
productiegroepen met elk een eigen rantsoen van maïs, gras, bierbostel, mineralen en krachtvoer.

GRATIS

Vraag de demo
-CD aan en
o
ordeel zelf!

WWW.WESTFAL

IASURGE.NL

dan kan ik de handhold computer (PDA) zo instellen dat er
bijvoorbeeld 10% minder wordt gevoerd. Er gaat dus niks
overstuur. Heel belangrijk want de voerkosten zijn het laatste jaar over de hele linie drastisch gestegen: de prijzen van
maïs en stro zijn over de kop gegaan en ook de kosten voor
krachtvoer en mestafvoer stegen enorm. De extra kosten bedragen 9 cent per liter melk. Gelukkig is de melkprijs van
€ 0,43 per liter redelijk, maar met deze stijgingen nog te
krap. Voerkosten zijn heel bepalend voor het saldo omdat ik
alles zelf aankoop.”
Flexibiliteit
“De Mix & Carry Feeder geeft enorme flexibiliteit”, besluit
Olislager. “Dat merk ik vooral in het weekend. Ben je met
een voermengwagen zeker een paar uur per dag druk; de
Feeder vraagt nauwelijks tijd. De zondag is voor ons echt een
rustdag geworden.”

Op geitenbedrijf V.O.F. Olislager-Van
Esch te Alphen staat ondernemersschap
centraal. Theo Olislager wil doorgroeien naar 4000 geiten over twee jaar.
“Nu lever ik 2 en over een paar jaar
moet dat 3,6 miljoen liter melk zijn. De
stal is er klaar voor en de Mix & Carry
Feeder kan deze groei met gemak aan.
Mijn zorg is dat de 16 m³ laadbunkers
in de keuken gevuld blijven met gras en
maïs, evenals de silo’s, de mineralenautomaten en de bunker met vijzel voor
bierbostel. Een smal shoveltje volstaat
en is tevens geschikt voor het aanbren-
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gen van het strooiselbed langs de 2,4
meter brede voerpaden. Bij het vullen
let ik nauwgezet op de kwaliteit, want
bij een geit ligt de nadruk nog meer op
kwaliteit en smakelijkheid van het voer
dan bij een koe.”
Geen restvoer
Olislager benadrukt dat de Mix & Carry
Feeder niet alleen de voeropname bevordert door de drie voerrondes, maar
ook dat de hoeveelheid restvoer vrijwel
nihil kan zijn. “Ligt er bij een nieuwe
ronde nog voer bij een productiegroep

Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws en ontwikkelingen van WestfaliaSurge?
Meld uw e-mailadres dan via het
antwoordformulier op website:
www.westfaliasurge.nl of
www.westfaliasurge.be.

NIEUW BARRIÈREDIPMIDDEL LUXDIP 50B EEN SUCCES
Al ruim een half jaar gebruikt Johan van der
Kamp te Wilp het barrièredipmiddel LuxDip
50B. „Het belangrijkste resultaat zijn de
zachte, soepele spenen. Daarnaast, en daar
is het om begonnen, komt mastitis weinig
voor. Voor het melken reinig ik de spenen
zorgvuldig met vochtige doekjes. Mijn vorige dipmiddel van een andere leverancier,

vormde eelt aan de speenpunten, terwijl
LuxDip 50B er voor zorgt dat ze nu zacht zijn.
Het bruingekleurde dipmiddel is goed zichtbaar op de speen. Het middel beschermt,
maar zorgt ook dat het slotgat door de
speen zelf wordt gesloten. Het ondersteunt
en versnelt het proces en voorkomt infecties.
Hygiëne vormt de basis voor goed melken.“

Koe & Koe V.O.F.

Melk voorgekoeld tot 14°Celsius
Energiebesparing is een kernonderdeel van melkveebedrijf van de families Wijnen en Aarts te Asten, beter bekend als Koe & Koe V.O.F. Zo zijn de
vacuüm- en melkpomp uitgerust met een frequentieregelaar en brengt
de WestfaliaSurge voorkoeler de melktemperatuur terug naar 14°Celsius.
In 2005 besloten de buren Joost en
Ankie Wijnen en Henk Aarts en Cecile
Snijders hun bedrijven samen te voegen
tot één onderneming. Er werd een bedrijf van formaat gebouwd. Er is ruimte
voor 200 melkkoeien. Op dit moment
worden 135 melkkoeien gemolken in
de 24-stands AutoRotor Magnum 40
van WestfaliaSurge. Het melkquotum
bedraagt ruim 1,2 miljoen liter melk.
De perfecte warmtewisseling van de
industriële voorkoeler gecombineerd
met koud bronwater en frequentieregeling op de melkpomp, waardoor
de melk geleidelijk wordt aangevoerd,
zorgen voor een eindtemperatuur van
14°Celsius. In de koeltank kan worden
volstaan met minder dan de helft aan
koelenergie om de bekende 4°Celsius
te bereiken. De warmte van de koelmachine wordt bovendien aangewend in

een systeem van warmteterugwinning
gekoppeld aan een boiler, zodat er
geen warmte-energie uit de melk verloren gaat.
Aanzienlijke besparing
De besparing is aanzienlijk. Een eenvoudige rekensom leert dat de jaarlijkse energiekosten zonder voor te koelen
€ 2570,- zouden zijn. Dankzij hun
industriële voorkoeler komt dit nog op
€ 990,- per jaar. Een besparing dus van
€ 1580,-. Daar bovenop komen nog de
besparing van de warmteterugwinning
en frequentieregelaar. Ook zo’n € 810,per jaar. Met een totale energieinvestering van circa € 7000,- bedraagt de
terugverdientijd van het geheel circa 3
jaar. Dit los van de stijgende energieprijzen en de groei van het melkveebedrijf.
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(van 1 november 2007 t/m 31 januari 2008)

Gratis een WestfaliaSurge mok
bij aanschaf van één
van onze
producten:
Namarktactie
najaar
2007:

Aanbiedingen
a. ZorbiSan Plus:

(van 1 november 2007
t/m 31 januari 2008)
PedicoSan:

1 x 25 kg

of
b.aanschaf
Sowotaan
Wet
1 rol
bij
van één
van Plus:
onze producten:

Namarktactie najaar 2007:
Gratis
een WestfaliaSurge mok

GELDIG t/m 3

Bij aanschaf van:

1 januari 200

PedicoSan:
a. ZorbiSan
Plus:
1 x 25 kg
ZORBISAN
PLUS:
25 KG OFinstrooimiddel
ZorbiSan1 XPlus:
of
SOWOTAAN WET PLUS: 1 ROL
b. Sowotaan
Wet Plus:
1 rol
 Vermindert
bacteriegroei
dankzij zeer
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EENvochtabsorptie
WESTFALIASURGE MOK
sterke
 Zorgt voor schonere koeien en dus sneller
ZorbiSan Plus: instrooimiddel
melken
 Verbetert het stalklimaat dankzij de
 Vermindert bacteriegroei dankzij zeer
ammoniakbinding
sterke vochtabsorptie
ZORBISAN de
PLUS:
INSTROOIMIDDEL
 Vermindert
ontwikkeling
van vliegen
 Zorgt voor schonere koeien en dus sneller
Vermindert bacteriegroei dankzij zeer sterke vochtabsorptie
melken
Zorgt voor schonere koeien en dus sneller melken
Verbetert het stalklimaat
dankzij de ammoniakbinding

Verbetert
het stalklimaat
dankzij
de
Sowotaan
Wet
Plus:
vochtige
uierdoeken
Vermindert de ontwikkeling
van vliegen
ammoniakbinding
 Vermindert
de
ontwikkeling
van
vliegen
SOWOTAAN
WET
PLUS:
VOCHTIGE
UIERDOEKEN
 Zeer
sterke
papieren
vochtige
uierdoeken

GRATIS

Zeer sterke
vochtige papieren uierdoeken
 Voor het
gemakkelijk
verwijderen van vuil
Voor het gemakkelijk verwijderen van vuil
Sowotaan
Ideaal Kant
bijengebruik
van
barrière
klaar, 900 vellen
op een rol
Wet
Plus:dipmiddelen
vochtige uierdoeken
Perfecte vierkante vorm: 23 x 23 cm
met moeilijk
verwijderbare
filmlaag
Snel drogend en eenvoudig in gebruik
Ideaal
bij gebruik 900
van barrière
dipmiddelen
met een
moeilijk verwijderbare
filmlaag

klaar,
vellen
op
rol
 Kant
Zeer en
sterke
papieren
vochtige
uierdoeken

vorm:
23 x 23cm
 Perfecte
Voor Informeer
het vierkante
gemakkelijk
verwijderen
van vuil
bij uw WestfaliaSurge dealer naar de actievoorwaarden.

Snel
drogend
en
eenvoudig
in
gebruik
 Ideaal bij gebruik van barrière dipmiddelen
met moeilijk verwijderbare filmlaag
COLOFON

Kant en klaar, 900 vellen op een rol
Antwoordformulier:
InProgress
is een magazine
koelen en
Ik maak
gebruik
van over
de melken,
volgende

Perfecte…………………………………………..
vierkante vorm: 23 x 23cm
Dealer
voeren
van
de
WestfaliaSurge
dealerorganisatie.

Snel drogend
en eenvoudig in gebruik actie:
Routingman
…………………………………………..
Coördinatie: Betty van der Louw

Naam klant

..…………………………………………

WestfaliaSurge Nederland BV
WestfaliaSurge Belgium NV
Straat + nr
…………………………………………..

Antwoordformulier:
Planetenveld 45

Vleminkstraat 110 A
3893
GE
Zeewolde
B-3201 Aarschot
Postcode
…………………………………………..
Dealer
T 036-5471040
T 016-567593
F 036-5471055
F 016-569415
Woonplaats
…………………………………………..
Routingman
algemeen@westfaliasurge.nl
algemeen@westfaliasurge.be
Naam klant
..…………………………………………
Tel.nr.
…………………………………………..
www.westfaliasurge.nl
www.westfaliasurge.be

Straat + nr

…………………………………………..

Postcode

…………………………………………..

8
Woonplaats

…………………………………………..

Tel.nr.

…………………………………………..

… xbettyvanderlouw@westfaliasurge.nl
zak 25 kg ZorbiSan Plus
… x rol Sowotaan Wet Plus

WestfaliaSurge
WestfaliaSurge
Belgium NV
Nederland BV
Ik
gebruik
van
de
volgende
Vleminkstraat
110 A
Planetenveld
45
Enmaak
ontvang
gratis
…….
WS mok(ken)
B-3201 Aarschot
3893 GE Zeewolde
actie:
(Maximaal
12 per klant)
Tel. 016-567593
Tel. 036-5471040
Fax. 016-569415
Fax. 036-5471055
… x algemeen@westfaliasurge.nl
zak 25 kg ZorbiSan
Plus
algemeen@westfaliasurge.be
www.westfaliasurge.be
… x www.westfaliasurge.nl
rol Sowotaan Wet
Plus

En ontvang gratis ……. WS mok(ken)
(Maximaal 12 per klant)

