Met AMOR WEIDE EI,®
Kip, klant en boer blij !

U bent boer met een eigen winkel, met een zorg tak, of met een
directe afzet richting de consument.
Het Amor weide ei® draagt bij aan een grotere omzet in uw winkel,
aan een beter imago, en het geeft u plezier in het werk.

Amor weide eieren worden gelegd door kippen die worden gehouden
in de Poultry in Motion, een mobiel kippenhok. Regelmatig worden
deze hokken verplaatst. De kippen lopen daarom altijd in vers gras.
Dat zorgt ervoor dat de dooier van nature geel is. De kippen worden
met biologisch voer gevoerd, en hebben nog een hele snavel. Dat is
logisch en heel natuurlijk. Ook omdat ze in kleine koppels worden
gehouden.

Koop
De Poultry in Motion is te koop.
Het hok kost bij aanschaf 6000 euro, ex transport. Dat is zonder onderstel.
Het wordt dan als bouwpakket geleverd en is binnen een dag op een boerenkar te
plaatsen.
Afmetingen: 6 x 3 meter.
De constructie is van prefab elementen, van hout. Alles goed te bevestigen en
gaat bij minimaal onderhoud 25 jaar mee.
In te richten met een drinker, een voerton, nestkasten en zitstokken.
Hulp bij aanschaf van de hennen, of bij het opzetten van de stal is mogelijk
Bij directe verkoop is de arbeidsbeloning erg goed.
Saldo berekening Poultry in Motion
Per hok
Aantal hennen, start
Aantal hennen, gemiddeld
Eieren per hen per jaar, 1e soort
Voer per hen per jaar
Prijs van het voer per kg
Prijs van de hen

Totaal eieren per jaar
Verkoopprijs per ei
Omzet

Kosten
Voer
Hen
Afschrijving hok (15 jr)
Rente, en onderhoud

150
140
240
45 kg
0,40 Euro
6,00 Euro

33.600
0,25 Euro
8.400,00 Euro's

Euro's
2.520,00
1.000,00
540,00
250,00

Diversen
Totaal

50,00
4.360,00

Saldo, beloning voor arbeid

4.040,00 Euro's

