
                 
Roggedijk 4 

          Postbus 501 
Helmond, 22 december 2011      5700AM  Helmond 
          Tel. 0492-779900 

Geachte leverancier,        inkoop@vanrooigroup.com 

           
Van Rooi Meat en Agrovision zijn een samenwerkingsverband aangegaan. 
Deze samenwerking heeft als doel U sneller en beter van informatie te voorzien.   
 
Wat kunt  U verwachten 
Een dag na het opmaken van uw afrekening zijn de financiële en technische gegevens via 
internet inzichtelijk. Via internet kunt U op elk moment alle informatie van de diverse 
leveringen inzien en met elkaar vergelijken. U kunt de data tevens downloaden voor 
bijvoorbeeld de voerleverancier, dierenarts en het managementsysteem. 
Binnen het programma is het mogelijk de gegevens te selecteren op basis van gewicht, 
spek/spier, magervlees percentage, prijs en andere details. Deze informatie kan u helpen bij 
het bepalen van de juiste afleverstrategie en tijdige opgave van de varkens. Ook beslissingen 
ten aanzien van voer en eind beer keuzen wordt vergemakkelijkt. 
 
Aanmelden 
Om te beschikken over een inlogcode kunt U zich aanmelden door onder aan de pagina uw 
gegevens in te vullen. Dit formulier kunt  U mailen of retour zenden naar bovenstaand adres. 
De kosten bedragen € 25,- per leverancier per jaar. Deze kosten worden automatisch op uw 
afrekening ingehouden. Nadien ontvangt U van Van Rooi Meat het adres van de site en de 
inloggegevens  (Let op! De code is uw eigendom, geef deze dus niet aan derde).  
Het abonnement wordt elk jaar automatisch verlengd. Indien U dit wenst te beëindigen 
dient U dit één maand vooraf schriftelijk aan te geven. 
 
Agrovision 
Met dit abonnement heeft U de beschikking over het basisprogramma van Agrovision. Dit is 
een nieuwe internetapplicatie welke in overleg met Agrovision uit te bereiden is naar een 
compleet managementsysteem voor varkenshouders. Voor meer informatie kunt U contact 
opnemen met de heer Leo Smits van Agrovision (email l.smits@agrovision.nl ). 
 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt U contact opnemen met Carlo Leenders op 
telefoonnummer 0492-779900 of via email carloleenders@vanrooigroup.com. 
___________________________________________________________________________ 
 
Naam leverancier: ………………………………………………………………. Ondertekend door  
Adres: …………………………………………………………………………………. …………………………………….. 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………. op …… - …… - 2011:  
Telefoonnummer: ………………………………………………………………. 
Klantnummer(s) bij Van Rooi Meat: …………………………………… 
UBN-nummer(s): ……………………………………………………………….. 
Door ondertekening geef ik Van Rooi Meat toestemming € 25,-  
in te houden op de eerst volgende afrekening van de varkens. ………………………………………… 
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