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Spuitverzekering vereist goede 
algemene voorwaarden!
Nu het spuitseizoen weer aanbreekt is het verstandig om 
de voorwaarden van de spuitverzekering nog eens goed 
te controleren stelt Ralph de Hart van CUMELA 
Verzekeringen. Bij een inventarisatie bleek een aantal 
bedrijven nog te werken met heel oude voorwaarden. 
Lees verder >

Duizendknoop blijft zich verspreiden
Wie dit voorjaar deze paarsrode bladeren boven de grond 
ziet komen doet er goed aan de terreineigenaar te 
waarschuwen. Want het betreft hoogstwaarschijnlijk de 
Japanse duizendknoop. Lees verder >

Waarde van vleesvarkensdrijfmest
De langzame stijging van de waarde van 
vleesvarkensdrijfmest in de tweede helft van 2014 lijkt 
zich versneld door te zetten in 2015. leesverder >

RotaQ lanceert automatische 
snelwisselaar voor autolaadkraan
In de praktijk door Bleekman Beek BV ontwikkeld, 
gepatenteerd en nu onder de naam RotaQ op de markt 
gezet, is het nieuwe automatische snelwisselsysteem voor 
autolaadkranen. Lees verder >

Jan Veenhuis toont specials op eigen 
Demo Dagen 
Fabrikant Jan Veenhuis heeft tijdens de eigen Demo 
Dagen te Raalte ingezet op specifieke maatoplossingen 
voor de groensector. Lees verder >
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Mercedes-Benz trucks: 
Dieselpartikelfilter als ruilonderdeel
Dieselpartikelfilters die aan reiniging toe zijn, kunnen 
dankzij een speciaal daarvoor ontwikkeld programma snel 
en efficiënt worden vervangen. Mercedes-Benz stelt 
hiervoor een origineel Ruil-Dieselpartikelfilter beschikbaar 
vanuit het ReMan-programma. Lees verder >

Vraag van de week

Hoe dienen de feestdagen 
in mei 2015 beloond te 
worden? Leden van 
CUMELA Nederland lezen 
het antwoord op het 
ledennet.

Lees verder > 

Beeld van de week

Lees verder > 

Artikel van de week

Elke week een speciaal 
artikel voor leden van 
CUMELA Nederland. Deze 
week: Uw investeringen 
financieel goed gepland. 
De bank een stapje voor

Lees verder > 

CUMELA Nederland 

Brancheorganisatie voor ondernemers in 
groen, grond en infra. 

> grondig.com
> cumela.nl
> cumelaverzekeringen.nl
> cumelaassuradeuren.nl

Volg ons:

Telefoon: 033 247 49 50
Mail: grondig@cumela.nl
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