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Met het warme weer voor de deur is het 
goed om weer stil te staan bij de 
vliegenbestrijding. Een nieuw product dat u 
bij ons kunt bestellen is de Farmpack met 
Deltanil. De voordelen hiervan zijn de 
handige draag- en doseertas en de ruime 
houdbaarheid: het middel is 5 jaar 
houdbaar en na openen 2 jaar houdbaar. 
De tas bevat 2,5L en hiermee voldoende 
voor 250 volwassen dieren. U kunt de 
Farmpack bij ons bestellen voor 165 euro 
ex BTW. 
 

 

 

Een groot deel van u is vanaf dit jaar 
verplicht om KoeKompas te laten 
uitvoeren. Om dit administratief in orde te 
maken voor 31 december hebben we tijd 
nodig. Daarom voeren we voor 2019 geen 
KoeKompas meer uit na 1 december. 
Maakt u tijdig een afspraak met ons?

 
 

Sinds kort kunt u ons ook per WhatsApp 
bereiken! Dit kan op telefoonnummer: 06 
33340347. De spelregels vindt u in de 
nieuwsbrief van februari.  

 
 

   NIEUWSBRIEF VEEHOUDERS MEI 2019 

Facturen  per mail 

Na de laatste software-update van ons administratiesysteem is het voor ons 

gemakkelijker geworden om facturen automatisch per e-mail te sturen. 

Wanneer u wenst om de factuur per e-mail te ontvangen kunt u hiertoe een 

verzoek sturen naar LHD@dapzwd.nl onder vermelding van uw naam, adres en 

het e-mailadres waarop u de factuur wenst te ontvangen. Het is helaas nog niet 

mogelijk om de facturen alleen naar een apart e-mailadres te sturen. Wanneer u 

gebruik maakt van een e-mailadres voor facturen krijgt u dus de facturen op dit 

e-mailadres én op uw reguliere e-mailadres dat bij ons bekend is. De overige 

correspondentie krijgt u wel alleen via het reguliere e-mailadres. 

  

……………….......................................................................................................... 

Blauwtong  

Sinds 2012 is Nederland Blauwtong-Vrij. Dit voorjaar zijn er echter in Duitsland 

(Baden-Württemberg en iets ten noorden hiervan) en België gevallen van 

Blauwtong gemeld. Het komt daarmee wel dichtbij. 

Blauwtong is een ziekte veroorzaakt door het Blue Tongue Virus (BTV) die 

voorkomt bij schapen en runderen. De verspreiding vindt plaats door 

bloedzuigende insecten en eventueel via besmette naalden.  

De virusvariant die momenteel circuleert is milder van aard dan in 2007 het 

geval was. Bij runderen worden weinig verschijnselen gezien, maar koorts, 

ontstoken slijmvliezen van neus en bek, zweertjes aan de uier en zwelling van de 

kroonranden kunnen worden gezien.  

Wanneer de dieren ziek zijn kan alleen ondersteunende therapie worden 

ingezet. Preventief kunt u zorgen voor zo min mogelijk insecten bij de koeien 

door goed aan vliegenbestrijding te doen. Ook is het mogelijk om tegen 

Blauwtong te vaccineren.  

Neem bij vragen gerust contact met ons op!  
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Ook willen we u graag opnieuw attenderen op 

onze mogelijkheid tot automatisch betalen. 

Wanneer u bij ons kiest voor automatische incasso 

schrijven wij het factuurbedrag automatisch aan 

het einde van de maand af, na ontvangst van het 

melkgeld. U krijgt uiteraard geen herinnering en 

heeft geruime tijd om de nota te controleren en 

eventuele onregelmatigheden aan ons door te 

geven. Wanneer u kiest voor automatische incasso 

krijgt u maandelijks EUR 2,50 korting. Ook dit kunt 

u doorgeven via LHD@dapzwd.nl onder 

vermelding van uw naam en adres. 

 

mailto:LHD@dapzwd.nl
http://www.dapzwd.nl/
mailto:lhd@dapzwd.nl
mailto:LHD@dapzwd.nl

