
Een degelijke bedrijfs-

economische boek-

houding is een zeer 

 nuttig en vrijwel onmis-

baar instrument voor 

elke land- en tuinbouwer. 

Boerenbond biedt via Tiber Bedrijfsboekhouding een 

product aan waarbij de informatieve waarde en voor-

lichting centraal staan. Tiber Bedrijfsboekhouding is 

dus veel meer dan een loutere VLIF-verplichting.

Aanbod Tiber Bedrijfsboekhouding

Een jaarlijkse bedrijfsuitslag
U ontvangt jaarlijks een uitgebreide, overzichtelijke en 

gebruiksvriendelijke bedrijfsuitslag. Deze uitslag 

brengt het resultaat van het ganse bedrijf in kaart. 

U krijgt zicht op de belangrijkste financiële en 

technisch-economische kengetallen per bedrijfstak. 

Interne en externe bedrijfsvergelijking
De voornaamste kengetallen van uw bedrijf worden 

voor de laatste vier jaar met elkaar vergeleken, zodat 

interne bedrijfsevoluties duidelijk worden. Daarnaast 

worden de kengetallen ook vergeleken met de 

resultaten van andere gelijkaardige bedrijven.

Advisering individueel of in groep
De echte meerwaarde voor uw bedrijf is de analyse en 

advisering op maat door een vakbekwaam consulent. 

Voor elke sector staan specialisten ter beschikking om 

samen met u, individueel of in groep, uw bedrijfs-

resultaten te bespreken en te evalueren.

Meerwaarde van een Tiber Bedrijfs-
boekhouding voor uw bedrijf

Uw bedrijf en uw inkomen kennen
Met een Tiber Bedrijfsboekhouding krijgt u inzicht 

in de structuur van uw bedrijf en de opbouw van uw 

inkomen.

Uw rendement verhogen
Van elke bedrijfstak worden opbrengsten en kosten 

berekend waardoor u het rendement van uw bedrijf 

perfect kan analyseren

Uw bedrijf sturen
Op basis van een gedetailleerde bedrijfsuitslag en 

in overleg met een deskundig adviseur kan u een 

degelijke kosten-batenanalyse maken van toekomstige 

investeringen.
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Tiber-soft 1 € 395 Gratis € 160 € 60

Tiber-boeken € 425 € 125 € 160 € 60

Ceres 2 € 450 € 200 € 160 € 60

1 De software wordt gratis op uw pc geplaatst. 
Gegevens uit Ceres of Unifarm kunnen in Tiber-soft 
automatisch ingelezen worden, voor verwerking hiervan in 
Tiber geldt ook dit tarief!

2  Dit tarief is van toepassing voor deelnemers die als extra 
service ook verbetering van hun gegevens in Ceres wensen.

3  Het basistarief boekhouding is altijd inclusief opstellen 
vragenlijst, nazicht en verbetering op bureel, berekening 
individuele bedrijfsuitslag en berekening bedrijfsvergelijking.

Eerste boekjaar volledig gratis voor startende 

landbouwers (minder dan 5 jaar actief). 

Nieuwe deelnemers krijgen het eerste boekjaar 

een tariefkorting van 100 euro.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de Tiber Bedrijfsboekhouding 

voor uw bedrijf kan betekenen? Bel dan naar de dienst 

landbouwboekhouding op 016 28 61 40 of mail naar 

tiber@boerenbond.be.
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