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Voor agrarische ondernemers met bomen in hun bedrijfsvoering
BOmen Online Mapping (BOOM)
Met dit product kunt u uw bomen digitaal vastleggen met hun kenmerken, actuele teelt informatie
toevoegen en overzichten maken en printen of downloaden.
Verkrijgbaar via www.notenteelt.com/shop
U heeft noten- fruit- of voeder bomen geplant. U schrijft op een papiertje welk ras het is en waar het
staat, van welke leverancier, de plantdatum, etc. of noteert het in een spreadsheet. Maar dan?
Verschillende fruitsoorten en rassen, er vallen er enkele uit, er komen nieuwe bij. Waar staat wat ook
nog alweer? Hoe oud zijn ze? Welk ras? Welke onderstam? Een aantal bomen doen het goed, andere
bomen niet. Wat is de oorzaak? Welke boom geeft mooie en veel vruchten en welke slechte?
Allemaal op dat ene papiertje, in de spreadsheet of in uw hoofd? Niet meer nodig met dit product. U
blijft up to date met een minimale inspanning en krijgt daarbij een goed overzicht van de bomen op
uw bedrijf. U leert van uw registratie en het helpt u vooruit. Dat doet BOOM!
Wil je je eigen bomen volgen in de tijd en digitaal systeem vastleggen zodat de gegevens niet
verloren gaan? Neem dan een abonnement op BOOM, “registreer en volg je bomen”. Mogelijk in
Nederland en België.
Toepassingen BOmen Online Mapping (BOOM):
•

Toepasbaar in Nederland en België (Vlaanderen).

•

Voor fruit-, noten- en voederbomen.

•

Registratie op boom- en perceel niveau.

•

Registreren gegevens online van individuele bomen (vanaf laptop, mobiel, tablet).

•

Vastleggen van kenmerken van bomen voor eigen overzichten.

•

Registratie van waarnemingen, onderzoeken en handelingen (onderzoek, bemesting,
snoeien, ziekten en plagen, bestrijding, oogst, etc).

•

Planning van nieuwe aanplant op perceel.

•

Gebruik van verschillende achtergrondkaarten (hoogte-, bodem-, natura 2000 kaarten en
nog meer kaarten).

•

Zelf leren van je registratie.

•

Overzichten en grafieken t.b.v. eigen gebruik en bedrijfspresentaties

•

Mooi actueel bedrijfsoverzicht voor gesprek met stakeholders.

•

Ondersteuning met handleiding, online bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

In de toekomst zullen er meer toepassingen ontwikkeld worden.
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In onderstaande tabel een overzicht van de mogelijkheden. U kunt het (beperkte) basis pakket
nemen of een plus pakket.
Na aanmelding en betaling wordt een account aangemaakt en ontvangt u instructies per mail. Wilt u
hulp bij opstarten dan is die tegen extra betaling mogelijk.
Bestellen en betalen: via www.notenteelt.com/shop
Productspecificatie
Zie www.notenteelt.com/shop of de bijlage
Overzicht van de mogelijkheden van systeem

Overzicht foto (stipjes zijn bomen)

Met hoogte kaart als achtergrond

Vele tabbladen voor registratie (per boom)

Overzicht rassen op bedrijfsniveau

En nog veel meer mogelijkheden, zoals foto’s toevoegen gekoppeld aan de boom.
Interesse: www.notenteelt.com/shop of stuur een mail naar info@notenteelt.com
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Productspecificatie (status augustus 2022)
Onderdeel

Basis

Plus

Expert
In ontwikkeling

Eigenschappen perceel (basis gegevens
perceel, onderzoeken, teelthandelingen,
etc.)
Eigenschappen boom (Soort, ras,
onderstam, plantdatum, leverancier, etc.).

x

x

x

x

x

x

Onderhoud, registratie maatregelen.

x

x

x

Bemesting, wat, wanneer, hoeveel, welke,
methode toediening.

-

x

x

Bestrijding, waartegen, welk middel,
hoeveelheid, toedieningswijze.

-

x

x

Aantasting, door wat (insect, virus,
schimmel, overig), mate van.

-

x

x

Oogst, opbrengst en kwaliteit
Monitoring basis

x

x
x

x
x

In ontwikkeling

In ontwikkeling

Monitoring plus
Geschiedenis, overzicht registraties

x

x

x

Selecties maken en exporteren

x

x

x

Grafieken standaard

x

x

x

In ontwikkeling

In ontwikkeling

Grafieken plus
Topografie, Actueel hoogtebestand,
luchtfoto, Kadaster, Bodemkaart, Natura
2000 kaart, etc.

x

x

x

Gegevens exporteren

x

x

X

Monitoring expert

-

-

Nog niet
beschikbaar

uurtarief

uurtarief

uurtarief

Aanpassingen / projecten
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Prijzen 2022 in euro.
Eenmalige kosten (optioneel)

2022

2023

Helpen bij starten 1uur (account aanmaken, eerste bomen
plaatsen, telefonisch overleg)

85

85

Ondersteuning algemeen

85

85

2022

2023

Abonnement basis

v

40

Abonnement plus

v

80

Abonnement expert

v

n.v.t.

2022

2023

85

85

Jaarlijkse kosten (per kalenderjaar)

Overige kosten
uurtarief

•

Starten in 2022 betekent abonnement tot en met 31 dec 2023 voor prijs van één jaar.

•

Gebruik servicedesk per mail is in de prijs inbegrepen

•

Telefonische en teamviewer support) is niet in de abonnementsprijs inbegrepen

•

Abonnement wordt voor de duur van lopend kalenderjaar afgesloten en steeds stilzwijgend
verlengd

•

Geen omzetbelasting

•

Prijzen stijgen op basis van jaarlijkse prijsindexering (CPI), geldt niet voor 2023

•

Bij het afsluiten van een abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing

•

Het product wordt verder ontwikkeld waardoor er meer mogelijkheden gaan ontstaan

•

Middels nieuwsbrieven en (gratis) online bijeenkomsten ontvangt u aanvullende informatie
en “tips en trucs” voor gebruik van alle opties binnen het systeem.
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