
Neem uw locatie onder de loep met 
De locatiescan©

Vergroten, verbreden, afbouwen, wat kan ik, wat mag ik?

Component 2 
Bedrijfseconomische scan: TOP KOERS bedrijfsanalyse

Door te starten met een TOP KOERS bedrijfsanalyse krijgt 
u een helder overzicht van de technische en economische 
resultaten. Daarbij komen onder andere uw kostprijs en 
uw break-even (kritische) opbrengstprijs aan de orde. 
Ook vergelijken we uw cijfers met die van andere bedrijven. 
De bedrijfsanalyse vertelt u wat de kracht is van uw bedrijf 
en waar u nog aandacht aan kunt besteden. Dit kan worden 
omgezet in een voor uw bedrijf concreet plan van aanpak. 

De voordelen:
•	 Overzicht	en	inzicht	in	uw	kengetallen	
•	 Uw	kengetallen	vergeleken	met	andere	bedrijven	
•	 Direct	zicht	op	uw	optimalisatie	mogelijkheden
•	 Inzicht	in	uw	fiscale	situatie	en	de	mogelijkheden	die	dit	
			geeft	vanuit	uw	fiscale	winst.

Component 4 
Waardescan: Hoe stijgt de waarde van uw locatie? 

Als u de mogelijkheden op uw locatie optimaliseert zal de 
waarde van uw onroerende zaken ook mee stijgen. 

Hoe de toekomstige waarde zich verhoudt tot de huidige 
waarde van uw eigendommen wordt vastgelegd in de 
waardescan. Hierdoor krijgt u dus vooraf een beeld van 
het resultaat van uw inspanningen om uw locatie nog 
meer te laten renderen.

De rapportage van de waardestijging wordt gedaan door 
erkende (register) taxateurs. Hierdoor kunt u de uitkomst 
ook gebruiken voor bijvoorbeeld besprekingen met uw 
bank,	accountant	of	fiscalist.

Component 1
Omgevingscan: Ruimtelijk geordend 

Wat mag er nou eigenlijk op uw locatie op het gebied van:
•	 Bestemmingsplan
•	 Structuurvisie
•	 Wet	Milieubeheer,	“geurwet”
•	 Natuurbeschermingswet
•	 Flora	en	Faunawet
•	 Pachtwet	(in	geval	van	pacht)
•	 Warenwet
•	 Natuur-	en	landschapsontwikkeling

Component 3
Persoonlijke scan: Met PPA ontwikkelt u ook uzelf

De resultaten van uw bedrijf hangen sterk samen met uw 
persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. 
Om het optimale uit uw bedrijf te kunnen halen moet u 
ook	het	beste	uit	uzelf	halen.	U	wilt	toch	ook	dat	uw	bedrijf	
past bij uw persoonlijke kwaliteiten en ambities? 

Samen met een adviseur kunt u aan uw eigen ontwikke-
ling werken door middel van de PPA 
(Persoonlijke	Profiel	Analyse).	

Er komt op dit moment veel op de agrarische sector af: afschaffing melkquotering, Varkensbesluit, subsidiestops, 
Natuurwet,	Reconstructiewet,	WAV,	etc.	etc.	U	staat	waarschijnlijk	op	een	kruispunt	van	wegen	en	moet	keuzes	maken.	
Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat bij het maken van keuzes, een grondige analyse van uw bedrijfslocatie 
onontbeerlijk is. Op basis van deze locatiescan krijgt u een geïntegreerde beoordeling van uw bedrijf op basis van: 
de omgeving, uw onderneming, uw eigen persoon en de waarde van uw bedrijfslocatie.
Alleen zo kunt u heldere keuzes maken. Want het kan zo zijn dat het nu …. of nooit is!

Daarom	voor	een	complete	beoordeling	deze	vier	componenten	van	de	locatiescan.	U	kunt	er	natuurlijk	ook	voor	kiezen	
om alleen een afzonderlijke component uit te laten voeren.
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