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test
je AGR-GPS

1 maand
met geld terug

garantie*

* Niet tevreden na 1 maand testen? Bij correcte teruggave van het toestel & randapparatuur  
krijg je gegarandeerd je investering terug. Deze actie loopt tot 31/08/2019 en is beperkt voorradig.  

Wacht dus niet te lang: bestel je proeftoestel vandaag en ontdek hoe eenvoudig het werkt! 



MAP6 mesttransportregistratie
Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht  
om elk vervoer van vloeibare dierlijke 
mest naar een perceel in gebiedstype 2 of  
gebiedstype 3 door een erkende mest- 
voerder te laten doen. Die verplichting geldt 
niet als het gaat om een perceel grasland of 
om een blijvende teelt.

Wat houdt de verplichting in?
De erkende mestvoerder moet voor 
het vervoer een mestafzetdocument  
opmaken en gebruik maken van een  
AGR-GPS applicatie. 

Het vervoer van vloeibare dierlijke 
mest naar percelen in gebiedstype 2 of  
gebiedstype 3 kan dus niet met een  
burenregeling en ook niet volgens de  
regeling van eigen mest op eigen grond, 
zonder transportdocumenten. Ook het 
vervoer in het kader van een grens- 
boerregeling moet gebeuren door een  
erkende mestvoerder.

Contacteer ons vandaag nog voor een  
budgetvriendelijke AGR-GPS tablet & app: 
je bent er in een mum van tijd mee op weg.

probeer nu de AGR-GPS 
tablet & app gratis uit  

zodat je klaar bent voor  
het mestseizoen

03 289 55 35 

Dé AGR-GPS oplossing
vereenvoudigt je administratie dank-
zij een automatische registratie en 
correcte upload van de data naar de 
Mestbank.

Betrouwbaar Belgisch
All-Connects is Belgische marktleider met deze 
betrouwbare AGR-GPS tablet. Een duidelijk menu 
begeleidt je doorheen de procedure van het  
begin | laden | lossen | einde.  De uitgevoerde 
ritten kan je in een duidelijk overzicht raadplegen.

24/24u permanentie 
Heb je een dringende vraag tijdens het mest-
seizoen? Onze service desk staat je tijdens het  
mestseizoen telefonisch bij, 24u op 24u, ook  
tijdens het weekend.   
Onze tablet kan tegen een stootje
De tablet is robuust en stootbestendig, en is  
verkrijgbaar met een waterbestendige behuizing. 
De tablet wordt geleverd met een hoogkwalitatieve  
GPS/GPRS dakantenne voor een feilloze ont-
vangst. Je kan op het toestel, én op ons rekenen!
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