
 31-12-2018 per

De
 

 administratie management techniche aanwezige eventueel de met sluiten te aan dient opgave 

Voorraden 

                                        
BEDRIJF: 

 Levende  have 

Rundvee Diercategorie Aantal 
Melk-/zoogkoeien 

  jaar1 < jongveeVrouwelijk 

Vrouwelijk  jaar 1 > jongvee 

Fokstieren  jaar 1 < 

Fokstieren  jaar 1 > 

Vleeskalveren 

Vleesstieren 

100  120 + 

101 

102 

103 

104 

110  112 t/m 

121  125 t/m 

Varkens Diercategorie Aantal 
Fokzeugen 

Opfokzeugen 

Beren 

Slachtzeugen 

Biggen 

Biggen  zeug bij 

Biggen  gespreend 

400  401 + 

402  404 t/m 

405   406+ 

410 

Vleesvarkens 411 

 

 

  

Schapen Aantal 
Fokschapen 550 

Overige  schapen 551 

Voedsters 900 

Rammen 

Jongen  voedsteres bij 

Vleeskonijnen 

 

Konijnen Aantal 

Paarden 410 

Nertsen  

Overige  dieren Aantal 

901 

903 

Pluimvee Aantal 

Leghennen 

Opfokhennen 

hok  1 

hok  2 

hok 3  

Parenhoenders 
Inzetdatum 

Vleeskuikens 

hok 1 

hok 2 

hok 3 

hok 1 

hok 2 

hok 3 

Overige voorraden 
Hoeveelheid Bedrag 

Veevoer: 
€ 
€ 
€ 

Klantnummer: 

 

Mais  (ha.) kuil in 
Kuilgras: 

 hectares  -     aantal

 snedes      - aantal
     - aantal  kuilgras ha. 

Balen  (stuks) hooi 
Eieren  (stuks/kg) 
Brandstoffen: 

-      Huisbrandolie 

-      Diesel 

-      Petroleum 

-      overige 

 
x 

1

€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€  

Meststoffen 

Bestrijdingsmiddelen 
Mest in put (m³) 

 Hoeveel m³ wordt hiervoor extern afgezet 

€ 
€ 
€ 
€ 
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2

 
BEDRIJF: Klantnummer: 

Gewassenopstand 
Oppervlakte Bedrag 

€ 
€ 
€ 

€ 

Teeltplan  2018 
Oppervlakte Teelperiode Gewas 

Aankoop  gewassen: staande velde te 
Oppervlakte Bedrag  (inkoopprijs) Oppervlakte 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

Productierechten  31-12-2018 per quota en 
Soort Hoeveelheid 

Grondsituatie 2018 Oppervlakte periode in 2018 

Eigendom ha van t/m 

In gebruik middels: 
Regulier pacht ha van t/m 
Eenmalige pacht   ha van t/m 

van t/m Grondgebruikersverklaring ha 

Uit gebruik gegevens middels: 
Regulier pacht ha van t/m 
Eenmalige pacht   ha van t/m 
Grondgebruikersverklaring ha van t/m 

2

adm-pge01
Line

adm-pge01
Line

adm-pge01
Line

adm-pge01
Line

adm-pge01
Line


	Text6: 
	Text122: 
	Text153: 
	Text202: 
	Text203: 
	Text204: 
	Text205: 
	Text206: 
	Text207: 
	Text208: 
	Text209: 
	Text210: 
	Text211: 
	Text213: 
	Text214: 
	Text215: 
	Text216: 
	Text217: 
	Text218: 
	Text219: 
	Text220: 
	Text221: 
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	Text229: 
	Text230: 
	Text231: 
	Text233: 
	Text234: 
	Text235: 
	Text237: 
	Text238: 
	Text239: 
	Text240: 
	Text241: 
	Text245: 
	Text246: 
	Text247: 
	Text248: 
	Text249: 
	Text250: 
	Text251: 
	Text252: 
	Text236: 
	Text254: 
	Text255: 
	Text256: 
	Text258: 
	Text260: 
	Text261: 
	Text262: 
	Text263: 
	Text264: 
	Text265: 
	Text266: 
	aantalhakuilgras: 
	Text268: 
	Text269: 
	Text274: 
	Text275: 
	Text285: 
	Text286: 
	Text287: 
	Text288: 
	Text289: 
	Text290: 
	Text291: 
	Text292: 
	Text293: 
	Text294: 
	Text295: 
	Text296: 
	Text297: 
	Text298: 
	Text299: 
	Text300: 
	Text301: 
	Text302: 
	Text303: 
	Text304: 
	Text305: 
	Text306: 
	Text307: 
	Text308: 
	Text309: 
	Text310: 
	Text311: 
	Text312: 
	Text313: 
	Text314: 
	Text315: 
	Text316: 
	Text317: 
	Text318: 
	Text319: 
	Text320: 
	Text321: 
	Text322: 
	Text323: 
	Text324: 
	Text325: 
	Text326: 
	Text327: 
	Text328: 
	Text329: 
	Text330: 
	Text332: 
	Text333: 
	Text334: 
	Text335: 
	Text336: 
	Text337: 
	Text338: 
	Text339: 
	Text340: 
	Text341: 
	Text342: 
	Text343: 
	Text344: 
	Text345: 
	Text346: 
	Text347: 
	Text359: 
	Text360: 
	Text361: 
	Text362: 
	Text363: 
	Text364: 
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 
	Text370: 
	Text371: 
	Text372: 
	Text373: 
	Text374: 
	Text375: 
	Text376: 
	Text377: 
	Text378: 
	Text379: 


