Producert certificeert
uw Maatlat Duurzame
Veehouderij stal!

Waarom zou ik mijn stal laten
certificeren voor de Maatlat
Duurzame Veehouderij (MDV)?
Hoewel het misschien niet het eerste is waar aan
gedacht wordt wanneer er plannen zijn om te gaan
(ver)bouwen, kan het laten certificeren van de
(ontwerp) stal op basis van MDV, een aantrekkelijk
belastingvoordeel opleveren. Door duurzaam en
dus milieuvriendelijk te bouwen, komt de veehouder
in aanmerking voor de fiscale regelingen Vamil
(willekeurige afschrijving milieu investeringen) en
MIA (Milieu Investeringsaftrek). Het is daarom zeker
de moeite waard om te beoordelen of (ver)bouwen
van de stal op basis van MDV tot de mogelijkheden
behoort.

professionals in inspectie en certificering!

Wanneer contact opnemen
met Producert?
Wanneer besloten wordt de stal op basis van
MDV te gaan bouwen, dan is de eerste stap
het verkrijgen van de bouwvergunning en
bepalen op welke wijze het aantal punten voor
de verschillende maatlatten gerealiseerd
gaat worden. Vervolgens dienen er offertes
opgevraagd te worden. Tevens is het dan ook een
goed moment om de certificeringsaanvraag bij
Producert in te dienen.

Waarom zou ik kiezen voor Producert?
Persoonlijk contact, korte lijnen, flexibiliteit en
transparantie staan bij ons voorop. Daarnaast
beschikken wij over praktijkgerichte inspecteurs,
die de (ontwerp)stal beoordelen. Diverse
adviesbureaus hebben om genoemde redenen al
bewust gekozen voor Producert als het gaat om
het laten certificeren van (ontwerp)stallen van
veehouders.

Belangrijke informatie
Het traject van inspectie en certificering
MDV voor de aanvraag Vamil en Mia zit aan
meerdere kritische termijnen verbonden. Onze
medewerkers kunnen u hier meer informatie over
verschaffen, zodat u niet in de problemen komt
met de aanvraag.
Bent u veehouder of adviesbureau en
voornemens een stal op basis van MDV
te gaan (ver)bouwen? Neem dan vrijblijvend
contact met ons op.

Lange Spruit 1a, 7773 NE Hardenberg
T 0523-683 339
F 0523-684 222
E info@producert.nl

www.producert.nl

