
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Vervangen gasverbruik 

 Melkkwaliteit verbetering 

 Economisch comfortabel 

verwarmen 

Koelen van de melk als groene warmtebron 

Offerte ECO200 



 

  

  
 
Veehouder LTO met Melkrobot 
          
 
Betreft: Standaard offerte ECO200 Melkrobot met 5% leden voordeel 
 
 
Joure, 15 augustus 2016 

 
 
Geachte veehouder, 
 
Bedankt voor uw aanvraag voor een ECO200 installatie. De installatie voorziet in:  

1. Koeling van de melk  
2. Verwarmen van gebouwen 
3. Warmwaterbehoefte op het bedrijf  

 
Deze standaard offerte gaat uit van een eenvoudig te bereiken omgeving, waarbij we ons 
direct kunnen bepalen tot het installeren. Ook gaan we uit dat we de bestaande voorkoeler 
kunnen gebruiken voor de ECO200 en de benodigde stroomaansluiting beschikbaar is. 
 
Op basis van uw eisen en wensen is er in de aanbieding rekening gehouden met de 
volgende uitgangspunten: 

- Het compleet (turn-key) leveren en installeren van een 
werkende ECO200 installatie, volgens omschrijving 

- Meest interessante optie tussen investering en opbrengst 
installatie. 

- Verifieerbare kwaliteit van materialen en technici (reeds 40 
collega’s gingen u voor) 

- Uitvoering conform de geldende uitvoeringseisen en richtlijnen 
van NZO (waaronder Friesland-Campina) 

- Informatie met betrekking tot mogelijkheden voor fiscale 
aftrekposten. 

- Systeemgarantie op een werkend systeem. 
- Monitoring op afstand via ons geavanceerd sensorsysteem 

waarmee ook het koel- en reinigingsproces in kaart wordt 
gebracht. 

Samenvatting ECO200 
 ECO200-skid: 

warmtepomp, boiler 
50°C en software  

 Koude voorraadvat 
 Warmte voorraadvat 

50°C incl. vers 
waterstation en cv- 
aansluiting 

 Terugverdientijd  
± 7 jaar 

 



 

  

Prijs ECO200 Melkrobot 
Het ECO200 systeem kunnen wij u compleet aanbieden voor: 

 ECO200-skid inclusief koude voorraadvat 1.000 liter  

 Warmtevoorraadvat 50°C inclusief vers waterstation en cv-aansluiting  
Totaal materialen en montage  €.36.000,-  
LTO Ledenkorting  €.2.000,-  
Aanbieding installatie:  €.34.000,-  
 

 Optie 1: Diepkoeler  €.3.500,-  

 Optie 2: Geïsoleerde terreinleiding < 50 meter 87,-,/m 

 Optie 2: Geïsoleerde terreinleiding > 50 meter 115,-,/m 
 

 
Belastingbesparing ECO200 
ECO200 komt als bedrijfsmiddel in aanmerking voor de Energie Investering Aftrek (EIA)  
van 58% en de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) 28%. 
Voor u betekent dit: 

 Bruto investering:  € 34.000,-   

 EIA en KIA uitgaande van belastingschijf 52%  € 15.205,-  

 Netto investering  € 18.795-  
Wij adviseren u de boekhouder onze waarden na te laten rekenen. Bij aanvraag van de EIA 
kunt u code 221103 gebruiken. 
 
 
Propaanbesparing ECO200 
Hoeveelheid melk op jaarbasis:  1.000.000  kg melk 
Potentiele besparing:  6.230 liter propaan 
Huidig verbruik:  5.000  liter propaan 
Op warme dagen zal er echter een overschot aan warmte zijn en op koudere dagen zal alle 
warmte goed gebruikt worden en mogelijk een tekort ontstaan, welke conform ons gesprek 
opgevangen kan worden. ECO200 zal tevens voorverwarmd water van 50°C aan de 
elektrische boiler leveren, die het water verwarmd van 50°C naar 80°C. ECO200 bespaart op 
deze manier het hele jaar energie. 
 
 
Groenfinanciering ECO200 
ECO200 komt in aanmerking voor groenfinanciering. Er kan hiervoor bij RVO een 
groenverklaring worden aangevraagd. Daarmee ontvangt u rentekorting op de financiering. 
Uw bank is van de groenfinanciering op de hoogte en kan u alle informatie hierover 
verstrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terugverdientijd  Besparing per jaar  CO2 besparing 

± 7 jaar   € 2.800 ,-   6.500  kg per jaar 

De meerprijs is volledig 
terugverdiend. 

 
De totale opbrengst  

ECO200 per jaar 
 

Gelijk aan uitstoot van 55.000 km 
met een gemiddelde personenauto. 



 

  

 
 
 
Leveringscondities 
Prijsstelling:  Netto excl. BTW. 

Deze aanbieding is indicatief. De definitieve offerte zal worden uitgebracht 
na technische opname door het uitvoerende installatiebedrijf.  

Fiscale opgaven: Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, deze zijn indicatief en 
dienen altijd door uw boekhouder of accountant te worden gecontroleerd.  

Inbedrijfname:  Prijsstelling is inclusief inbedrijfname en zal circa 1 dagdeel in beslag  
 nemen. Hiertoe dient de installatie volledig bedrijfsklaar opgeleverd en  
 goed bereikbaar te zijn. Extra uren en/of reiskosten ten gevolge van  
 omstandigheden welke niet aan AgriComfort kunnen worden  
 toegerekend, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
Geldigheidsduur:  2 maanden na dagtekening. 
Levertijd:  In overleg. 
Levering:  Franco op de wagen voor het werk Nederland, mits 
 bereikbaar over de verharde weg. 
Garantie:  1 jaar op materialen en arbeid na levering, tenzij anders 

overeengekomen. 
Werkzaamheden: Exclusief dak-, graaf- en bestratingwerkzaamheden, schilderwerk,  
 sparingen en boorwerkzaamheden groter dan 50 mm, omtimmeren en/of  
 maken van koven t.b.v. leidingen, buitenriolering en het demonteren en/of  
 verwijderen van asbest en of asbesthoudende materialen.  
Betalingsschema: 30% na ondertekening contract  
 50% na aflevering ECO200 
 20% na oplevering. 
 
Wij vertrouwen erop hierbij een passende aanbieding voor uw verwarming en warmwater 
behoefte te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.   
 
 
Met vriendelijke groet, Voor akkoord, 
 Datum: 
 
 
 
 
 
 
AgriComfort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

 Wat is ECO200 


