NIEUWSBRIEF | VOORJAAR 2022
Haps - Overloon

Beste Relatie,
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van
belangrijke wetenswaardigheden en nieuwsfeiten op agrarisch gebied. Onze nieuwsbrief verschijnt
eens per kwartaal.

De kracht van de combinaties.
De loonwerkcombinatie is ontstaan om vanuit regionaal krachtige
partijen een full service bedrijf voor u te zijn. Partnership is hierbij
essentieel. Gebruik maken van de kennis en kunde van specialisten uit
de regio, georganiseerd vanuit één centrale contactpersoon.
Loonwerkcombinatie LvCM. Uw betrouwbare partner die afspraken
nakomt, dichtbij en regionaal.
•
•
•
•
•

Persoonlijke aandacht
Klantgerichte advisering
Proactieve communicatie
Professionele dienstverlening
Partner zijn

Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•

Daadkracht
Tijdige en duidelijke communicatie over en weer
Nakomen afspraken
Proactieve communicatie om mogelijkheden optimaal te benutten
Alles kan... maar wel binnen grenzen
Eerlijk en betrokken zijn
‘Nee’ bestaat niet, soms is het wel samen zoeken naar oplossingen voor uw vraagstelling
Professionaliteit

Specialisatie werkzaamheden
Nieuwe machines zijn tot meer in staat en vragen meer vakmanschap. Daarom gaan wij binnen de
loonwerkcombinatie onze werkzaamheden verder specialiseren.
•
•
•

Vakkennis en opleiding zijn hierbij de drijfveren
De medewerkers vanuit de locatie Overloon gaan zich verder specialiseren in
bodembewerkingen en teeltwerkzaamheden
Vanuit de locatie Haps wordt de vakkennis op oogstgebied en mest uitrijden gebundeld en
verder gespecialiseerd

Om onze dienstverlening voor u breed en compleet te houden, gaan we meer samenwerken met
collega loonbedrijven. Hierdoor hebben we de beschikking over extra capaciteit en specialistische
machines.
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Denk hierbij aan o.a.:
•
•
•
•
•
•

Werkzaamheden rondom de bietenteelt
Onkruidmaaier
Graslandwoeler
Bandmaaier
Groot pakkenpers
Graan- en CCM oogst

Onze partners en collega loonbedrijven:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Loonbedrijf van Kempen Vierlingsbeek
Fa Jakobs Geijsteren
Schaap Agri Service Elsendorp
Gebr. van Gelder Oeffelt
Loon en spuitbedrijf Kuenen Overloon
Theunissen Loonspuitbedrijf Haps
Kreko Calhix Flow
Willems Balgoy
Visscher Holland

Planning
Vince heeft het afgelopen jaar erg druk gehad, met name met de verwerking van de werkbonnen.
Hierdoor heeft u ook te maken gekregen met meerdere contacten over de planning. Vince gaat
administratief ontlast worden. Dit doen wij door te gaan werken met een nieuw systeem.
Nieuw systeem met digitale werkbon:
•
•
•
•
•

Tijdsbesparing en efficiëntie
Optimale registratie
App voor medewerkers om werkzaamheden te registeren
Koppeling met percelen
Snelle en duidelijke facturatie

Nieuwe software en werkwijze vragen gewenning voor iedereen.
Wij vragen begrip voor de leermomenten die hier bij zullen ontstaan.
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Contactpersoon planning:
We gaan terug naar één aanpreekpunt voor planning van de
werkzaamheden. Vince Theunissen is weer volledig beschikbaar
voor u:
•
•
•

Planning vaste lijn: 0485-324041
Planning mobiele telefoon: 06-53406627
Planning e-mail: planning@loonwerkcombinatielvcm.nl

Bij afwezigheid van Vince zal Evelien Arts of Nick van Aalten de
telefoon opnemen.
Communicatie over daadwerkelijke uitvoering en kleine bijschavingen van de dagplanning wordt door
de uitvoerende vakmedewerkers met u besproken. Direct en dicht bij u als klant.

Precisielandbouw
Voor alle percelen registeren wij de oogstdata. Tot voorheen maakten
we hiervan voor alle klanten een overzichtskaart met gewas- en
perceelsdata. Deze standaard handeling gaan we vervangen door en
vraag gestuurde handeling. Op verzoek en tegen betaling van het
prijslijsttarief per NIR kaart zetten wij de ruwe data om naar
praktische kaarten. Dit kan ook achteraf.
Heeft u behoefte aan meer informatie of heft u vragen? Neem dan
contact op met Vince Theunissen of Twan van de Camp.

Indexatie tarieven door sterk stijgende brandstof en onderhoudskosten
Op de inloopmiddag van 11 februari en tijdens diverse individuele
gesprekken hebben wij aangegeven dat we voor 2022 met een
brandstofclausule gaan werken. Onze tarieven bewegen dan mee met
de ontwikkeling van de brandstofprijzen. Inmiddels bevinden wij ons
allen in een zeer bijzondere situatie. (Geo) politieke spanningen en
driegende situaties leiden tot onvoorziene en exponentiele stijgingen
van diverse kosten.
Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, zijn wij genoodzaakt om de
onvoorziene en exponentiele kostenstijgingen aan u door te berekenen.
Brandstof en smeermiddelen maken ruim een derde van onze kostprijs uit.
Wij gaan de brandstof kosten vanuit een indexberekening wekelijks doorberekenen als toeslag op
onze tarieven zoals per 1-1-2022 bepaald, afgrond op 2 decimalen.
Het voordeel van wekelijkse doorberekening t.o.v. maandelijks is, dat bij het dalen van de
dieselolieprijs, ook de tarieven weer sneller dalen.
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Voor de index berekening wordt gebruik gemaakt van de prijsinformatie van
https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/dieselprijs weekoverzicht.
Onderhoud en onderdelen maken ongeveer 15 % van onze kostprijs uit. Om de stijging van deze
onkosten maandelijks door te berekenen gebruiken we de producentenprijsindex (PPI) per maand.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83935NED/table?ts=1563280192558, machines en
apparaten
De index zal als extra factuurregel vermeld worden.
Wij hopen dat deze extreme situatie snel normaliseert. De aangegeven toeslagen zullen tot nader
order vanuit de opdrachtnemer toegepast blijven worden.
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