
Bestel via www.btndehaas.nl
Heeft u nog vragen over uw 
bestelling of producten? Neem 
dan contact op met onze 
gespecialiseerde collega’s, wij 
staan u graag te woord. U kunt ons 
bereiken via 050-5414311 en  
info@btndehaas.nl

Wij verzamelen uw order in onze 
winkel in Groningen en verpakken 
deze in een doos of op een pallet.

Onze transporteur Koopman 
TransMission haalt de pakketten 
op en bezorgt deze de volgende 
dag door heel Nederland. Van hen 
ontvangt u ’s ochtends een indicatie 
van het aflevermoment.

Na bestelling ontvangt u een 
ontvangst bevestiging per mail. 
Hierin staat precies wat u van ons 
mag verwachten als het gaat om 
levertijden. 

BTN de Haas BV 
Osloweg 139
9723 BK Groningen
050-5414311
info@btndehaas.nl 

VAN BESTELLING TOT LEVERING
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Bovenstaand proces hebben wij 
vastgelegd in een video. 
Benieuwd? Scan dan deze QR code 
of ga naar www.btndehaas.nl/
over-btn-de-haas
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Maar dit is nog niet alles … 
De producten in deze catalogus zijn slechts een greep uit ons assortiment. Naast ons brede assortiment aan 
melkveehouderij artikelen, hebben we nog meer. Onderstaand een overzicht van wat wij u kunnen bieden. 
Wekelijks voegen wij nieuwe artikelen toe aan ons assortiment, dus neem vooral een kijkje op onze website: 
www.btndehaas.nl of kom langs in onze grote winkel in Groningen.

Machine & gereedschap

Op onze afdeling machines en gereed-
schappen bieden wij een groot aantal 
A-merken aan. Wij streven er naar u te 
voorzien van de beste kwaliteit producten 
in combinatie met een goede after-
sales en service. Mocht er iets niet naar 
behoren werken, dan kijken wij dit in onze 
eigen service werkplaats met onze eigen 
monteurs na. 

Benieuwd naar ons complete assortiment? 
Scan dan deze QR code:

Waterborg folies & kleden

Binnen ons Waterborg assortiment bieden 
wij diverse soorten landbouwplastic, kuil-
kleden en standaard dekkleden aan. Alle 
producten zijn van uitstekende kwaliteit en 
ons streven is deze uit voorraad te leveren. 

Benieuwd naar ons complete assortiment? 
Scan dan deze QR code:
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Werkkleding & schoeisel

Op zoek naar werkkleding voor in de agrarische sector of daar buiten? Wij 
bieden een breed assortiment met diverse top merken. Havep, Tricorp, 
Gevavi, Dunlop, Sika en Grisport zijn hier voorbeelden van. Op onze 
website staan de producten zo duidelijk mogelijk omschreven, zodat u 
een goed beeld heeft van het door u bestelde kledingstuk. In onze winkel 
in Groningen staan gespecialiseerde werknemers klaar om u te helpen. 
Tevens heeft u hier ook de gelegenheid om de kleding te passen. 

Benieuwd naar ons complete assortiment? 
Scan dan de QR code: 

Onderhoud & slijtdeel

Vetpatronen, hefkogels en verlichting; wij hebben 
een breed aanbod in deze producten tegen scherpe 
prijzen. Daarnaast voegen we constant nieuwe 
producten aan ons assortiment toe. Bekijk ook onze 
aantrekkelijke staffelprijzen. 

Benieuwd naar ons complete assortiment? 
Scan dan de QR code: 

Veedierhouderij

De meeste artikelen heeft u kunnen zien in deze catalogus. 
Ook in deze groep hebben we veel producten van A-merk 
leveranciers. Zo kunt u vertrouwen op de beste kwaliteit 
en service. Heeft u vragen over onze producten of een 
probleem op uw melkveebedrijf? Neem gerust contact 
met ons op!

Benieuwd naar ons complete assortiment? 
Scan dan de QR code: 
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BoerENverstand Kennisbank

BoerENverstand Kennisbank
In 2020 zijn wij gestart met het maken van BoerENverstand video’s omdat de beurzen dat najaar niet konden 
plaatsvinden. Wegens groot succes hebben we dit in 2021 doorgezet en zijn we van voornemens ook in 2022 
nieuwe video’s te maken. Iedere video heeft een eigen thema dat vooral gericht is op de melkveehouderij.

Onderstaand een kort overzicht van de reeds gemaakte video’s:

Video’s 2020
Trekkers reinigen
Het reinigen van uw machines en trekkers kan op vele 
verschillende manieren. In deze video vergelijken we drie 
verschillende mogelijkheden met elkaar; koud water, warm 
water en schuim met daarna warm water. Wie heeft zijn 
trekker als eerste blinkend schoon?

Klauwverzorging - mortellaro 
Mortellaro is een vervelend klauwprobleem dat snel 
behandeld moet worden. In deze video lichten we één van de 
behandelmethodes toe; koppelbehandeling middels sprayen. 

Scheren
In het najaar is het tijd om uw vee te scheren, dit kan met een 
apparaat op netstroom of accu. De tweelingbroers gaan de 
strijd met elkaar aan, wie heeft de vaars als eerste geschoren?

Kalveropfok
Diarree is één van de meest voorkomende problemen bij jonge 
kalveren. Een juist management en goede ondersteunende 
producten staan hierbij centraal. In deze video nemen we een 
kijkje in Zeewolde en praten we met de veehouder en een 
specialist van Denkavit. 


