
Het is mooi weer en dus tijd om lekker met de handen 
in de grond te wroeten om bloembollen te planten. 
Wanneer deze ondergrondse diamanten bloeien, 
zullen ze de tuin doen stralen.

Bij CAV Den Ham willen wij ook de veehouder laten stralen. Om de uitdagingen van u en uw 
bedrijf om te zetten in waardevolle perspectieven lanceren wij de DIAMANT AANPAK. 

Deze aanpak staat voor het optimale rendement en houdt rekening met uw persoonlijke 
omstandigheden, zakelijke doelen en bedrijfsspecifi eke situatie, waardoor deze “onverslaanbaar” is. 

  

  

Krijg inzicht in uw bedrijf met de
DIAMANT AANPAK

Samen naar een
optimaal rendement

Bij CAV Den Ham willen wij ook de veehouder laten stralen. Om de uitdagingen van u en uw 

www.cavdenham.nl



We zijn geïnteresseerd in waar u op dit moment staat met het bedrijf, waarmee u aan 
de slag wilt en bovenal, tegen welke uitdagingen u aanloopt.

  
 Waar wilt u met uw bedrijf staan over 5 jaar?

 Hoe krijgt u verborgen rendement inzichtelijk en hoe is deze in te zetten om uw 
 doelen te bereiken?

 Wat is voor u persoonlijk de grootste uitdaging om boven genoemde te behalen?

Onze adviseurs nemen binnenkort contact op, om de DIAMANT AANPAK Onze adviseurs nemen binnenkort contact op, om de DIAMANT AANPAK 
verder toe te lichten. Graag komen ze bij u langs met een ondergrondse diamant!verder toe te lichten. Graag komen ze bij u langs met een ondergrondse diamant!
  

Inventarisatie en 
bedrijfsspecifi eke 
omstandigheden. 

Bespreken van uw 
persoonlijke am-
bities en onderne-
mersdoelen. 

Inventariseren 
technische- en 
operationele uitda-
gingen en mogelijk-
heden.

Uitvoeren van een 
bedrijfsscan om de 
belangrijkste kan-
sen voor uw bedrijf 
te bepalen.

Maken van de analy-
se door technische 
specialisten en de 
presentatie hiervan 
aan u als onderne-

mer. 

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4
Stap 5

Wilfred ten Brinke
06-54663113

Henri Ekkel
06-51265801

Gerrit Baan
06-86818345

Krijg inzicht in uw bedrijf met de
DIAMANT AANPAK

Dorpsstraat 68  T 0546-67 25 25
7683 BL Den Ham  www.cavdenham.nl


