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Als onafhankelijk adviesbedrijf in de agrarische sector weten wij exact wat u vraagt: 

Advies en Resultaat. Geen mooie praatjes, maar eerlijk en oprecht advies gericht op 

concreet resultaat. Dankzij onze kennis en ervaring in de sector zijn wij dé partner die u 

verder helpt. DLV Advies heeft zes adviesgebieden, die samen een compleet pakket bieden 

voor u als ondernemer. Met onze brede kennis van agrarische bedrijven zetten wij u op het 

juiste spoor van resultaatgericht ondernemen. Onze kennis - samen met uw

vakmanschap - is de sleutel tot resultaat. DLV is daarom méér dan advies…

Financieel management 
Uw bedrijf verder ontwikkelen 
vraagt visie en een frisse, heldere 
kijk op het bedrijf, de sector en de 
wereld. DLV Advies is uw deskundige 
gesprekspartner. Daarbij beschikken 
wij over een groot netwerk in de 
financiële wereld. Zo bent u verzekerd 
van financieel advies dat leidt tot het
beste bedrijfsresultaat.

Mest
Wat doet u met uw mestoverschot? 
En hoe lopen de mineralenstromen 
op uw bedrijf? DLV Advies zorgt 
voor praktische oplossingen en 
doorvertaling naar de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Winst met mineralen. 

Energie
Energie is een kostenpost voor 
bedrijven. Anderzijds is energie ook 
een bron voor vernieuwing. DLV Advies 
helpt u de energiekosten binnen uw 
bedrijf te verlagen. Daarbij kijken we 
integraal naar kosten en kansen 
rondom energie. 

DLV ADVIES
& RESULTAAT
MET GOED ADVIES NAAR MÉÉR RESULTAAT



Bouw
Bij bouw en verbouw kunt u 
vertrouwen op de expertise van 
DLV Advies; van bouwplan tot 
oplevering. Dat levert u niet alleen 
een beter eindresultaat op, maar 
vooral ook rust, tijdwinst én de 
garantie dat de bouwkosten binnen 
uw budget blijven. 

Makelaardij
Het aankopen en verkopen van 
agrarisch vastgoed vraagt kennis 
van de sector en de regio. Het start 
met een juiste taxatie en accurate 
bemiddeling. Met een scherp oog 
voor de mogelijkheden en kansen van 
agrarisch vastgoed maken wij voor u 
het verschil. 

Schade expertise
Brand binnen het bedrijf, waterschade 
in uw gewas, een dierziekte uitbraak. 
Schade komt altijd onverwachts 
en kost altijd meer dan de schade 
alleen. Daarom is het goed dat u
kunt vertrouwen op DLV Advies. 
Wij koppelen onze schadekennis aan 
praktische oplossingen die u weer op 
weg helpen richting resultaat.  
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-  Bedrijfsadvies in iedere fase van    

bedrijfsontwikkeling

-  Opstellen strategisch bedrijfsplan voor   

geplande investeringen

-  Analyseren van fi nanciële bedrijfsresultaten

-  Opstellen mestboekhouding en bemestingsplannen

-  Mestverwerking regelen via VVO’s

-  Uitkomsten KringloopWijzer vertalen naar een    

meer effi ciënte mineralenbenutting

- Ontwerp en aanbesteding

-  Adviezen rondom bouwregelgeving en      

ruimtelijke ordening

-  Vergunningstrajecten en begeleiding      

van het bouwtraject

- Snelle en deskundige schadetaxaties 

- Bemiddeling bij schade

-  Begeleiding bij calamiteiten om de      

bedrijfsvoering weer snel te continueren

- Bemiddeling energie-inkoop

-   Advies besparingsmogelijkheden

-  Begeleiding en subsidieaanvragen van   

investeringen in duurzame energie

-  Begeleiding en bemiddeling bij aan- en verkoop   

van grond, productierechten of bedrijf

- Taxaties van agrarisch vastgoed

- Deskundig advies bij pachtzaken en onteigening

DLV Advies & Resultaat. De naam zegt alles: advies en resultaat gaan bij ons hand in hand. Wij leveren u meer dan advies. Want wij denken met 

u mee en stippen alle essentiële thema’s van uw bedrijf aan. Met onze brede kennis en ervaring én onze samenwerking met specialisten kunt u 

rekenen op doelgerichte en no-nonsens oplossingen. Daarmee bereiken wij sámen met u meer resultaat. WWW.DLVADVIES.NL
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