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Ons familiebedrijf Bosch Beton heeft de afgelopen 40 jaar 

al ruim 20.000 sleufsilo’s geproduceerd en geplaatst voor 

de West- Europese markt. 

Als marktleider zijn we voortdurend bezig om het 

productie proces te optimaliseren, zodat wij de sterkste 

sleufsilowand blijven produceren. Dankzij onze moder-

ne betonfabriek en het leveren uit voorraad kunnen wij 

projecten van klein tot groot, snel en efficiënt uitvoeren. 

Iedere sleufsilowand is Kiwa gecertificeerd en gemaakt 

van hogesterktebeton. Dit materiaal voldoet aan de hoge 

eisen van de Eurocode. Bij ons vindt u de sterkste wand, 

doordat wij de wapening in de wanden toepassen vol-

gens de nieuwste Eurocode. Met de drukbankproeven 

wordt de kwaliteit voortdurend getest en bevestigd. 

Wanneer u kiest voor wanden van Bosch Beton bent u 

verzekerd van veilig inkuilen en vast aanrijden tot aan 

de rand. Onze wanden kunnen namelijk een kracht  

verduren tot maximaal 20 ton aslast. 

Voor het transport van onze wanden werken wij al meer 

dan 30 jaar samen met hetzelfde transport- en plaatsings-

bedrijf. Deze intensieve relatie draagt bij aan de juiste af-

handeling van de meest uiteenlopende projecten. Door 

de jaren heen hebben deze ervaringen en samenwer-

kingsverbanden zich vertolkt in onze producten. Kwali-

teit staat bij ons voorop! Tevens zijn we constant bezig 

met het reduceren van CO2-uitstoot en produceren wij 

volgens de ISO 14001-norm. Wilt u meer weten over de 

laatste regel geving voor erfinrichting, erfafspoeling en 

de opslag van perssappen? Bosch Beton geeft u graag 

vrijblijvend advies. Verderop in deze brochure leest u hier 

meer over. Wij staan voor u klaar met raad en daad. Nu en 

in de toekomst!

Gert van den Bosch

Bosch Beton 

Op de foto v.l.n.r. Gerard van den Bosch, 
Brechtje van den Beuken - van den Bosch, Gert van den Bosch 
en Brand Jan van den Bosch

Een begrip in de markt 
én al meer dan 40 jaar een 
familiebedrijf
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De echte ondernemers haal je er 
zo uit. Ze dromen niet van beton, 
maar van rendement.

‘Je krijgt de mijne’
Hans van den Broek • Odiliapeel

‘Ik wil later ook 
’n Bosch Beton’

Rens van den Broek • Odiliapeel 
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Bereken nu uw prijs via
mijnsleufsilo.nl

  Een goede sleufsilo voorkomt broei! Dit kan op jaarbasis € 70,00 

per koe schelen. bron: AgruniekRijnvallei

   De temperatuur van silo-inhoud is 4,3o C lager dan in een rijkuil
 bron: AgruniekRijnvallei

   Gemiddeld tot 15% besparing op de kosten van de loonwerker

   Met een silo per m2 grondoppervlak meer kuilvoer opslaan, wat 

gemiddeld zo’n 15% ruimtebesparing oplevert

  U werkt efficiënter met een sleufsilo en is er een goede hygiëne en  

waterhuishouding mogelijk

"Vooral de afwatering met 

scheiding van water en 

perssappen en het beperkte 

aantal waterafvoerputten stond 

ons erg aan. Het heeft ons een 
enorme kostenbesparing 
opgeleverd plus het is nog goed 

voor het milieu ook."

Rick Meulenbroeks. Samen met zijn ouders heeft hij 

een melkveebedrijf in Lage Mierde. Ze melken zo’n 240 

koeien en hebben een vijf Bosch Beton sleufsilo’s.

U ziet deze silo's op de pagina hiernaast.  

  MEER OVER DE ERVARINGEN  
van Rick en andere melkveehouders op  

www.boschbeton.nl/video

Praktische punten  
voor de aanschaf 
van uw sleufsilo 
Oriëntatie 
• Welke capaciteit voeropslag heb ik nodig? 

•  Met welk materieel ga ik inkuilen en hoeveel belasting moet 

de wand daarom aankunnen? 

•  Waar plaats ik mijn sleufsilo?

• Hoe moet het afschot in de silo zijn?

•  Wil ik mijn silo in de toekomst nog uitbreiden?

Aanschaf
•  Wil ik een vrijstaande silo of een geschakelde silo? Welk type 

kies ik als buitenwand en als tussenwand?

•   Welke kwaliteiten zijn belangrijk voor de toekomst en een 

lange levensduur? 

•  Welke kwaliteitscertificaten kunnen de verschillende aanbie-

ders tonen voor mijn gewenste wand?

•  Aan welke eisen moet ik nu voldoen en welke eisen worden er 

in de toekomst verwacht?

Plaatsing
• Wanneer heb ik mijn sleufsilo nodig voor gebruik?

• Wie gaat het grondwerk verzorgen?

•  Wie komt de wanden leveren en hoe gaat de  

plaatsing in zijn werk?

• Wie gaat de silo afdichten?

De voordelen 
van een goede sleufsilo
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Informatie over het gebruik  
van uw sleufsilo

Perssapputten voor het 
opvangen van (schadelijke) 
sappen uit kuilvoer. Een 
coating aan de binnenzijde 
van de put zorgt voor een 
resistentie tegen aantasting 
van zuren. De putten 
zijn geschikt voor zware 
verkeersbelasting.

De innovatieve Bosch Beton Afvoergoot  
is speciaal ontworpen voor het scheiden 
van water en perssappen. Lees meer over de 
voordelen van deze goot op pagina 17.  
Meer weten over andere goten? Ga dan  
naar pagina 21.

Naden afdichten? 
Waarborg de kwaliteit van uw  
kuilvoer. Gebruik speciaal voor 
uw sleufsilo geschikte kit. 
Op pagina 16 leest u meer over 
de nieuwste bitumenkit. 

Het  zandbed onder de wanden 
is afhankelijk van de ondergrond. 
Laat u informeren door uw 
loonwerker/grondwerker.

Kies zelf uw afvoeroptie naar 
bijvoorbeeld de sloot of de 
perssapput, of beide. De 
uitgangen die u niet gebruikt, 
kunt u eenvoudig afdoppen.

Asfalt of betonplaten? 
U heeft de keuze uit verschillende 
erfverhardingen. Wat past het beste 
bij u? Vraag ernaar bij onze adviseurs.

Om broei te voorkomen is het juist afdekken 
van uw kuil van groot belang. Voor meer 
efficiëntie kunt u werken met grindslurven en 
spanbanden. 

lnkuilen met een hellingshoek tot 28° zorgt 
voor maximale conservering en praktische 
veiligheid voor mens en machine.

Minimaal 33% drogestof-gehalte en een 
haksel-lengte van 6-8 mm zorgen voor optimaal 
behoud van koolhydraten en eiwitten in mais.
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Type buitenwanden

Type H L B NV NH D1 D2 D3 D4 A A1 S R kg

LA100V 1150 3995 1430 1050 1000 125 150 140 180 148 200 400 600 3275

LA125V 1400 3995 1580 1200 1250 125 150 140 180 148 200 400 850 3810

LA150V 1650 3995 1680 1300 1500 125 150 140 180 148 200 400 1100 4280

LA175V 1910 3995 1950 1550 1750 125 160 140 200 157 200 400 1350 5270

LA200V 2160 3995 2070 1650 2000 125 160 140 220 157 200 400 1600 6010

LA250V 2710 3995 2310 1850 2500 125 210 170 260 206 200 400 2100 8460

LA300V 3245 2495 2700 2100 3000 125 245 180 300 236 300 400 2600 7020

LA400V 4350 2495 3300 2600 4000 125 350 190 360 330 340 400 3600 11220

Type H L B NV NH D1 D2 D3 D4 A A1 S R kg

LA150G 1650 3995 1180 800 1500 125 150 144 180 148 200 400 1100 3595

LA175G 1910 3995 1400 1000 1750 125 160 147 200 157 200 400 1350 4505

LA200G 2160 3995 1470 1050 2000 125 160 147 220 157 200 400 1600 5200

LA250G 2710 3995 1710 1250 2500 125 210 183 260 206 200 400 2100 7465

LA300G 3245 2495 2100 1500 3000 125 245 199 300 236 300 400 2600 6330

LA400G 4350 2495 2800 2100 4000 125 350 222 360 330 340 400 3600 10595

Type H L B NV NH D1 D2 D3 D4 A A1 S R kg

L050hak 500 3995 600 285 410 85 90 83 115 90 200 200 210 890

L075hak 750 3995 800 488 659 85 91 83 112 90 200 200 459 1220

L100hak 1000 3995 800 489 909 85 91 83 111 90 200 200 709 1425

L125hak 1250 3995 900 577 1148 85 102 92 123 100 200 200 948 1860

L150hak 1500 3995 1050 716 1387 85 113 94 134 110 200 200 1187 2395

L175hak 1750 3995 1200 850 1620 90 130 98 150 125 200 200 1420 3060

L200hak 2000 3995 1350 985 1855 100 146 101 165 140 200 200 1655 3835

L225hak 2250 3995 1500 1113 2085 100 165 120 187 165 200 225 1860 4820

L250hak 2500 3995 1600 1200 2322 100 178 136 200 170 200 250 2072 5655

L300hak 3000 3995 1900 1467 2775 100 225 144 233 200 200 300 2475 7850

L350hak 3500 2495 2050 1590 3245 100 255 149 260 220 200 350 2895 5930

L400hak 4000 2495 2450 1810 3731 100 269 150 290 229 350 400 3331 7375

Buitenwand 20 tons
Volledig vrijdragende wand met 20 ton aslast

 Robuust model met extra lange voet

 Geschikt voor de grotere sleufsilo

 Klaar voor de toekomst

Buitenwand 15 tons
Volledig vrijdragende wand met 15 ton aslast

 Robuust model

 Met grondwal plus 5 ton extra aslast

 Geschikt voor de grotere sleufsilo

 Klaar voor de toekomst

Buitenwand 10 tons
Volledig vrijdragende wand met 10 ton aslast

 Slank model

 Volledig vrijdragende wand met 10 ton aslast

 Met grondwal plus 5 ton extra aslast

 Geschikt voor de kleinere en lagere sleufsilo's

Afwijkende maten en modellen zonder hak zijn op aanvraag leverbaar.
Wanden t/m 300cm zijn ook op 1990mm lengte verkrijgbaar.

Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag leverbaar.

Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag leverbaar.

“Bereken de benodigde aslast door 
het gewicht van uw inkuil- en 
aanrijdmateriaal te delen door twee”
Jacolina Mandersloot  •  Verkoopadviseur
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Wat betekent 
de aslast?

De aslast is het gewicht van 
uw inkuil- en aanrijdmateriaal 

gedeeld door twee. Het resultaat is 
het gewicht per as: de aslast.

De maximale aslast op een sleufsilo moet te allen 

tijde berekend worden met een randafstand van 0 cm 

en een inkuilhoek van maximaal 28 graden. Dit staat 

beschreven in de Kiwa Beoordelingsrichtlijn Agrarisch 

Betonproducten (BRL 2812).

Dit is belangrijk, omdat de randafstand van grote 

invloed is op de maximale aslast van de tractor. 

Hoe groter de afstand tussen de tractor en 

de rand van de sleufsilo, hoe hoger het maximale 

gewicht van de as van de tractor kan zijn. 

Voor een goede verdichting van het voer is 

het gewicht van de tractor van groot belang. 

Dit resulteert in een optimale voerverdichting.  

Een hoge aslast is dus zeer wenselijk.

Randafstand
0 meter

Inkuilhoek 28o

Breedte

1000 mm
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Typ ZwischenwändeType tussenwanden

Ook eindstukken leverbaar voor deze U-wand!

Type H L B NV NH D1 D2 D3 D4 A A1 R S kg

U150hak 1680 3995 1450 982 1532 100 140 154 140 140 80 200 1332 5435

U175hak 1930 3995 1450 972 1782 100 140 159 140 140 80 200 1582 6085

U200hak 2190 3995 1550 970 2050 100 140 160 140 140 130 200 1850 6795

U250hak 2690 3995 1900 1188 2540 100 150 176 150 150 180 250 2290 8890

U300hak 3190 3995 2150 1418 3020 100 170 186 170 160 180 300 2720 11420

U100 1165 3995 1250 1006 1165 100 - 122 140 - - - - 3780

U125 1415 3995 1250 994 1415 100 - 128 140 - - - - 4360

U150 1680 3995 1250 982 1680 100 - 134 140 - - - - 5115

Type H L B NV NH D1 D2 D3 D4 S R kg

TWA100 1150 3995 1280 550 1000 125 150 145 180 400 600 3100

TWA125 1400 3995 1480 650 1250 125 150 145 180 400 850 3685

TWA150 1650 3995 1680 750 1500 125 150 144 180 400 1100 4325

TWA175 1910 3995 1900 850 1750 125 160 149 200 400 1350 5260

TWA200 2160 3995 2020 900 2000 125 160 140 220 400 1600 5920

TWA250 2710 3995 2260 1000 2500 125 210 188 260 400 2100 8410

TWA300 3245 2495 2600 1150 3000 125 245 180 300 400 2600 6850

TWA400 4350 2495 3100 1370 4000 125 350 190 360 400 3600 10775

Meest toegepast bij 
geschakelde silo-opstelling 
en als buitenwand bij een 
geplande groei in de 
toekomst

Meest toegepast bij 
geschakelde silo-opstelling 
met grondwalafdekking en 
als buitenwand en achter-

wand bij een hoogteverschil

Tussenwand U-Wand
 Onafhankelijk dubbelzijdig belastbaar

 Met loopgang

 Van bovenaf bereikbaar

Tussenwand T-Wand
 Ruimtebesparend

 Onafhankelijk dubbelzijdig belastbaar

 Vangt hoogteverschil op

Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag leverbaar.Afwijkende maten en modellen zijn op aanvraag leverbaar.
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Buitenwand
20 tons

Buitenwand
15 tons 

Buitenwand
10 tons 

Tussenwand
U-wand

Tussenwand
T-wand

Minimale hoogte 100 cm 100 cm 50 cm 100 cm 100 cm

Maximale hoogte 400 cm 400 cm 600 cm 300 cm 400 cm

Hoogte = netto inkuilhoogte Ja Ja Nee, minus voetdikte Ja Ja

Milieuklasse Hoogste  
chemische klasse XA3

Hoogste 
chemische klasse XA3

Hoogste 
chemische klasse XA3

Hoogste chemische klasse XA3 Hoogste chemische klasse XA3

Betonkwaliteit Hogesterkte beton C60/75 Hogesterkte beton C60/75 Hogesterkte beton C60/75 Hogesterkte beton C60/75 Hogesterkte beton C60/75

Certificering KOMO  CE  Güteschutz KOMO  CE  Güteschutz KOMO  CE  Güteschutz KOMO  CE  Güteschutz KOMO  CE  Güteschutz

Garantie 20 jaar fabrieksgarantie 20 jaar fabrieksgarantie 15 jaar fabrieksgarantie 20 jaar fabrieksgarantie 20 jaar fabrieksgarantie

Belasting vrijstaand 20 ton aslast   
zonder randafstand

15 ton aslast 
zonder randafstand

10 ton aslast 
zonder randafstand

15 ton aslast zonder randafstand 
75% opvulling benodigd

20 ton aslast 
zonder randafstand

Belasting grondwal 20 ton aslast  
zonder randafstand

20 ton aslast  
zonder randafstand

15 ton aslast 
zonder randafstand

n.v.t.
75% opvulling benodigd

20 ton aslast 
zonder randafstand

Betonoppervlakte Zeer dicht en glad  
(hoogste zichtklasse)

Zeer dicht en glad  
(hoogste zichtklasse)

Zeer dicht en glad
(hoogste zichtklasse)

Zeer dicht en glad 
(hoogste zichtklasse)

Zeer dicht en glad
(hoogste zichtklasse)

Onderlinge verbindingen Ja, ronde kunststof koppellat Ja, ronde kunststof koppellat Ja, ronde kunststof koppellat Ja, ronde kunststof koppellat Ja, ronde kunststof koppellat

Licht aflopende voet Ja Ja Ja n.v.t. Ja

Exacte afmetingen van uw ideale sleufsilo-wand? Bezoek onze website www.boschbeton.nl of bel 0342-441050.

Een sterk assortiment

Iedere gewenste hoek is 
mogelijk. Wij maken de 
wanden in verstek of 
gebruiken vaste 
hoekelementen.

Sleufsilowanden kunnen op 
aanvraag worden afgeschuind. 
Zo’n snijlijn loopt standaard 
vanaf de helft van de hoogte tot 
de helft van de lengte. 
Maatwerk is mogelijk!

Via de U-wand langs uw  
silo’s lopen? Dat is mogelijk 
met deze eindstukken.  
Uitgevoerd met een  
sparing t.b.v. drainage  
en anti-slip profiel.

“Al onze 
wanden worden 
geproduceerd 
volgens de actuele 
normen”
Bessel Besselsen • Betontechnoloog
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Afvoergoot voor water en perssappen
Met dit systeem maakt u in een simpele handomdraai scheiding tussen water en perssappen. 

Door de duidelijke kleurcodering is de situatie van afvoer in één oogopslag zichtbaar.  

Zijwaartse afvoer voor water en perssappen
Het zijwaartse afvoersysteem is een nieuwe en innovatieve variant op de succesvolle 

Bosch Beton Afvoergoot die vorig jaar geïntroduceerd werd. De werking en 

toepassing zijn gelijk aan die van de afvoergoot.

 In één handomdraai scheiding maken tussen schoon en vuil water

 De situatie van afvoer in één oogopslag zichtbaar door kleurcodering

 Geen ondergronds leidingwerk onder uw sleufsilo

 Zowel geschikt voor vlakke sleufsilo’s als op afschot 

 Direct toepasbaar, ook in bestaande sleufsilo´s

 Goten toepasbaar in alle soorten verharding

 Gootdelen simpel en snel koppelbaar en meteen vloeistofdicht

 Betonkwaliteit C60/75, gelijk aan de kwaliteit van de sleufsilowanden

NIEUW

NIEUW

Nieuwe producten voor 
een perfecte afwerking 
van uw sleufsilo 

Bosch Betonplaat  
Dubbel gewapend waardoor ze een aslast van maar liefst 20 ton kunnen dragen. 

Dit maakt de Bosch Betonplaat tot het uitgelezen antwoord op de steeds zwaarder 

wordende voertuigen op het boerenerf. Doordat de platen dezelfde C60/75 

betonkwaliteit hebben als onze wanden, is dit een perfecte aanvulling op uw sleufsilo.

NIEUW
B

L

H

Nu extra voordeel

regeling

MIA\Vamil

Nu extra voordeel

regeling

MIA\Vamil

Type L B D kg

BBP140 995 1995 140 654

BBP140 1495 1995 140 981

BBP140 1995 1995 140 1308

BBP160 1995 1995 160 1520

BBP200 1995 1995 200 1900

BBP250 1995 1995 250 2365

Bitumen afdichtingskit
Een nieuwkomer in de agrarische sector. Het is de perfecte 

oplossing om sleufsilo’s en mestopslagsystemen volledig 

zuurbestendig af te dichten. Daarnaast worden water, lucht 

en andere elementen uit de kuil geweerd.

NIEUW
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Het beste product in ontwerp en door 
de drukbankproeven getest en 
bevestigd in de praktijk. Deze proeven 
worden in bijzijn van KIWA uitgevoerd.

Vernieuwde en goedgekeurde 
constructie door het toepassen van 
wapening volgens de nieuwste Euro-
norm. Hierdoor is tot 20 jaar garantie de 
standaard.

Garantie dat alle wanden volledig 
volgens de agrarische richtlijnen gecer-
tificeerd geproduceerd zijn in onze 
eigen fabriek. Met hogesterkte beton 
(C60/75) en volgens de hoge eisen die 
de Euronorm stelt.

Extra lange levensduur door het  
gebruik van gecertificeerd hogesterkte-
beton C60/75 in al onze wanden (tast 
1.5x minder snel aan dan bijvoorbeeld 
een standaard C35/40 betonkwaliteit). 

Altijd verzekerd van een persoonlijk en 
deskundig advies én service bij u op 
het erf. Nu en in de toekomst. 

Veilig inkuilen en strak aanrijden tot 
aan de rand, met 20 ton aslast bij de 
LA-wand

  Bosch Beton produceert sleufsilowanden geheel volgens de strikte 

kwaliteitseisen van de certificering Agrarische Betonproducten.

  Veilig en strak inkuilen tot en met twintig ton aslast. Noodzakelijk voor 

optimale voerconservering, met name in de hoeken van de sleufsilo.

  Gecertificeerde Betonkwaliteit C60/75 en zeer gladde en vlakke 

sleufsilowanden met een hoge weerstand tegen aantasting voor een 

langere levensduur.

  Snelle levering en professionele plaatsing van uitgeharde elementen. 

Uw silo is direct bruikbaar.

De exclusieve kenmerken 
van Bosch Beton

Hoe herkent u een kwalitatief goede sleufsilowand? Dat is lastig, want echte kwaliteit zit verborgen in het element. 

Hieronder keren wij de wand binnenstebuiten. Ons kwalitatieve product bestaat namelijk niet alleen uit beton met een hoge 

C60/75 kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook uit een wapening die is geproduceerd volgens de nieuwste Euronorm. 

Voor ons zijn dit standaard eigenschappen, maar in de markt is dit toch uniek.

Wat maakt de sleufsilowanden van Bosch Beton uniek?

Conclusie: kwaliteit zit van binnen, maar dat brengen wij graag naar buiten!
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De juiste accessoires 
en services voor een 
optimale opslag

Servicedienst
Bij Bosch Beton staan kwaliteit en service hoog in het vaandel. Wanneer u ons nodig heeft, zijn wij met onze servicedienst 

snel ter plaatse. De auto’s zijn uitgerust met diverse middelen om uw sleufsilo te optimaliseren. Wij onderscheiden ons 

door flexibiliteit en medewerkers die verstand van zaken hebben. Vragen over de sterkte van de wanden, constructies 

of services? U kunt met al uw vragen terecht op onze afdeling service. Wanneer u direct onze servicedienst nodig heeft, 

dan zijn wij ook buiten de reguliere werktijden bereikbaar (tel. 06-51486554) voor het verlenen van de noodzakelijke 

werkzaamheden.

Afkitten
Om uw sleufsilo vloeistof- en zuurstofdicht te  

maken raadt Bosch Beton kit aan die is geschikt voor 

een agrarische toepassing. Mede dankzij deze  

afdichting waarborgt u de kwaliteit van uw kuilvoer.

Perssapputten en straatkolken
Een gescheiden afvoer van hemelwater, perssappen 

en percolaatvocht met straatkolken. De sappen 

kunnen vervolgens worden opgevangen in de pers-

sapput met zuurbestendige coating. 

Spanbanden en grindslurven
Dek uw kuilvoer praktisch en snel af door gebruik 

te maken van spanbanden. Met het gebruik van 

grindslurven zorgt u dat de kuil ook luchtdicht  

wordt afgesloten.

Coating
Met onze speciaal ontwikkelde coating kunt u de le-

vensduur van uw sleufsilowanden verlengen. Na het 

aanbrengen van deze coating kunnen uw wanden 

weer voor langere tijd goed fungeren als opslag.

Molgoten / Verholen goten
Afvoeren van perssappen doet u met molgoten of 

verholen goten. Molgoten zijn verkrijgbaar in het for-

maat 100x50x14cm en 200x100x14cm. Een verholen 

goot is beschikbaar in het formaat 200x50x33cm.

Afgeschuinde sleufsilowanden
Sleufsilowanden kunnen op aanvraag worden 

afgeschuind. Zo’n snijlijn loopt standaard vanaf de 

helft van de hoogte tot de helft van de lengte. 

Maatwerk is mogelijk!

“Raadpleeg gerust 
onze servicedienst voor al uw 

hand- en spandiensten!”
Bessel Besselsen  •  KAM-coördinator
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Neem contact op voor 
de beste oplossing tegen  
een betaalbare prijs

Wanneer u een aanvraag 
bij ons doet ontvangt u altijd...
• Vrijblijvend en deskundig advies

• Binnen 48 uur een passende aanbieding 

• Een 3D-tekening van uw silo

• Belastingschema’s

• Constructieve berekeningen indien gewenst

• Voorbereidingsstips voor het plaatsen

• Kitinstructies indien gewenst

• Voorschriften en voorwaarden

Bij het leveren van uw  
sleufsilowanden, ontvangt u ...
• Gegarandeerd een gecertificeerd topproduct

• Uw directe fabrieksgarantie

• De beste service

DE

DK

NL

BE

FR
LU
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AT

Gerard van den Bosch
+31 (0)6 10 42 75 47
gerard.vandenbosch@boschbeton.nl 
West-Nederland

Cor Molenaar
+31 (0)6 30 26 16 77
cor.molenaar@boschbeton.nl
Zuid-Nederland en België

Dick Westhof
+31 (0)6 14 32 52 62
dick.westhof@boschbeton.nl
Oost-Nederland

Douwe Bijlsma
+31 (0)6 83 71 48 03
douwe.bijlsma@boschbeton.nl
Noord-Nederland

Machen wir. Haben wir. Liefern wir. Wann geht’s los?

Gert van den Bosch
+31 (0)342 44 10 50
info@boschbeton.nl

Brand-Jan van den Bosch
+31 (0)342 44 10 50
info@boschbeton.nl

Gerard van den Bosch
+31 (0)342 44 10 50
info@boschbeton.nl

Bedrijfsleiding van ons familiebedrijf

Brechtje van den Beuken 
+31 (0)342 44 10 50
info@boschbeton.nl

Jacolina Mandersloot - van Donkelaar 
+31 (0)342-44 10 52
jacolina.mandersloot@boschbeton.nl

Advies en verkoop binnendienst

Anne Bakker
+31 (0)342-44 10 65
anne.bakker@boschbeton.nl

Wanda van Milgen
+31 (0)342-44 10 50
wanda.vanmilgen@boschbeton.nl

Bessel Besselsen
+31 (0)342 44 10 68
bessel.besselsen@boschbeton.nl

Kwaliteit en constructie

Vragen over de logistiek? 

Neem contact op.  Bel 0342 44 10 64 

of stuur een bericht naar

logistiek@boschbeton.nl.

Nathan Leyenhorst
+31 (0)342 44 10 68
nathan.leyenhorst@boschbeton.n
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“Een sleufsilo die voldoet aan de meest recente 
regelgeving geeft mij garantie voor de 
toekomst. Dát gaf ons de doorslag om
te kiezen voor Bosch Beton.”
Familie Neppelenbroek • Zuidwolde

Een aantal referenties van de ruim 
20.000 gerealiseerde sleufsilo’s 

uit de afgelopen 40 jaar

Notities van belangrijke zaken
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Bereken nu uw prijs via
mijnsleufsilo.nl
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Alles wat u moet 
weten over uw 
sleufsilo
Praktische informatie over 
de werking en ingebruikname 
van uw sleufsilo.

lees meer vanaf pagina 8

De drie grootste 
innovaties voor 
uw erf
Nieuwe en innovatieve 
producten voor een perfecte 
afwerking van uw sleufsilo

lees meer vanaf pagina 16

Waarom  
de Bosch Beton 
sleufsilowanden? 
Ons familiebedrijf levert al meer dan 
40 jaar producten van uitzonderlijke 
kwaliteit.

lees meer op pagina 3

www.boschbeton.nl

Samen uw bedrijf
 sterk maken voor de toekomst?

Wij geven u graag advies
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POSTADRES

Postbus 173

3770 AD  Barneveld

BEZOEKADRES

Wesselseweg 132

3774 RL Kootwijkerbroek

T: 0342-44 10 50

F: 0342-44 10 60

E: info@boschbeton.nl Volg ons op
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