STALLEN
“Het bouwen van stallen is een vak apart. Dat weten wij, na zoveel jaar ervaring, als geen ander.”
De stallenbouw vormt één van de belangrijkste specialiteiten van De Jong Ursem. Tot de
werkzaamheden behoren naast het bouwen van nieuwe stallen ook: de bouw van betonkelders,
werktuigbergingen, het realiseren van robotruimtes, het vervangen van veeroosters en het renoveren
van stallen.
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)
De ligboxenstallen die door ons gebouwd
worden voldoen veelal aan de Maatlat Duurzame
Veehouderij (MDV). Bij het ontwerp van een veestal
wordt volop rekening gehouden met de criteria van
de MDV zodat de nieuwe stal het nodige aantal
punten behaald voor de certificering.
Aannemingsbedrijf de Jong Ursem heeft veel
kennis en ervaring in huis, op het gebied van de
MDV-criteria, het beleid omtrent emissiereductie
en subsidiemogelijkheden, om u daarin optimaal te
adviseren. Uiteraard kan het gehele traject in eigen
beheer uitgevoerd worden.
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Subsidies
Waarschijnlijk weet u ervan. Het bestaan van de
vele subsidiemogelijkheden. Maar de exacte regels
en eisen om ervoor in aanmerking te komen? Wij
begrijpen als geen ander dat u graag kosten wilt
besparen. Om in aanmerking te komen voor de
verschillende subsidies moet er wel aan een tal
van eisen worden voldaan. Wij zijn op de hoogte
van de criteria en beoordelingsrichtlijnen van alle
fiscale stimuleringsmaatregelen.
Het is belangrijk om al bij de inventarisatie van uw
nieuwbouw- en/of verbouwplannen rekening te
houden met die criteria en richtlijnen. Lees verder
op onze website en bekijk de referenties.
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Köhne
Middenbeemster

Klaver
Burgerbrug

Herrema
Boer (Friesland)

Smit
Stompetoren

Velzeboer
Middenbeemster

Rundveemuseum
Aartswoud

Jantjes
West Grafdijk
Nieuwsgierig naar de projecten
van Aannemingsbedrijf De Jong?
Bekijk de uitgebreide impressie op
onze website.
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Jongveestallen
Vrijloop-, potstallen
Ligboxen-, MDV,emissiearme stallen
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Sleufsilo’s
Renovatie van stallen
Werktuigbergingen
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