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ÒHet onderscheid zit niet alleen in de kip, 
maar juist in onze aanpak.Ó

Verbeek-hennen 
- Gezond en vitaal
- Goed getraind
- Persistente productie
- Lage uitval
- Veel eieren
- Goede ei-kwaliteit
- Lange levensduur
- Veel werkplezier
- Prima begeleiding
- Goed  rendement

Waardevol transport
-  De strenge veterinaire kwaliteit- en hygi�nemaatregelen 

borgen wij door alle transport van broedeieren, kuikens en 
hennen in eigen beheer uit te voeren. Onze chauffeurs zijn 
ervaren in het rijden en het laden en lossen van deze waar-
devolle vracht.

-  De transportmiddelen zijn voorzien van klimaatsturing en 
ontsmettingsapparatuur en worden na elk transport in de 
Verbeek-wasstraat uitgebreid gereinigd en ontsmet.

De juiste begeleiding
Bij Verbeek werken mensen met passie voor pluimvee. Onze 
adviseurs, specialisten, opfokbegeleiders en dierenartsen 
werken graag met u samen. Partnerschap in begeleiding, met 
als doel: de hennen op uw bedrijf topprestaties laten leveren. 
Waarbij respect voor mens en dier het uitgangspunt is.
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Contact
Wilt u meer informatie over Verbeek of onze producten, 
neem dan contact op met ��n van onze  adviseurs via 
telefoon +31 (0)318 57 82 50, of mail naar info@verbeek.nl.
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ÒIk ben trots op de prestatie van mijn hennen. Veel topkwaliteit  
eieren. Met zulke hennen ga je met plezier de stal in.Ó

Legpluimveehouder Math Thijs - Stramproy/Leveroy

ÒMet Nivo Varia kunnen wij de opfoksituatie optimaal 
afstemmen op de situatie waarin de hennen straks terecht 
komen. Een goede basis voor topresultaten in de leg.Ó 

Opfokker Werner Alves - Meppen (Duitsland)

verbeek broederij en opfok

Sinds 1963 maken wij ons als onafhankelijke broede-
rij en opfokorganisatie sterk voor uw streven naar topre-
sultaten. Verbeek levert daarvoor broedeieren, kuikens 
en leghennen op basis van de beste genetica ter we-
reld. Hennen waarmee u op uw bedrijf op een plezie-
rige wijze een aantoonbaar beter rendement realiseert. 

In onze moderne broederij in Zeewolde broeden wij dagelijks 
grote aantallen kuikens uit. Een belangrijk deel hiervan 
gaat naar de bij Verbeek aangesloten opfokbedrijven. In 
combinatie met ons unieke opfokconcept vormen deze 
kuikens het uitgangspunt voor topkwaliteit leghennen. 

Een kwalitatief goed kuiken
-  Met de omvang van ons moederdierenbestand en onze broedcapaciteit kunnen 

wij in ��n keer grote koppels kuikens uitbroeden. Hiermee spelen we optimaal in 
op de schaalvergroting in de pluimveehouderij. 

-  In de broederij draait alles om de kwaliteit van het kuiken en de gezondheid van 
mens en dier. 

-  Voordat de broedeieren de broedmachines in gaan worden ze in een unieke voor-
verwarmruimte op dezelfde temperatuur gebracht. Dit zorgt na 21 dagen voor 
een gelijktijdige uitkomst, een belangrijke basis voor uniforme en vitale kuikens.

Een onderscheidende hen
-  Door ons assortiment kunnen wij zowel op gebied van genetica, 

opfok als begeleiding voor iedere bedrijfssituatie een perfect pas-
sende hen aanbieden. Een hen die optimaal getraind is voor uw 
specifieke huisvestingssysteem en zich daarin dus vlot beweegt.   
U kiest voor een specifiek merk en opfoksysteem, voor een  
begeleidingspakket op maat, en voor een bijbehorend veterinair  
gezondheidspakket met vaccinaties.

-  Het opfokkersbestand van Verbeek bestaat uit gedreven opfokkers. Samen 
met ons technische en veterinaire team verzorgen zij de opfok van de door 
u gewenste leghen.

-  Ons opfok- en begeleidingsconcept is vooral gericht op uniformiteit, vitaliteit, 
adaptatie en gezondheid van de hennen. Want dit heeft een belangrijke in-
vloed op de ei-kwaliteit, levensduur en productieresultaten van de hen.

-  Een Verbeek-hen kan lang mee. Onze hennen combineren een groot 
doorlegvermogen met een goede ei-kwaliteit, een laag voerverbruik 
en relatief weinig uitval. Kortom, hennen waarmee u op uw bedrijf het 
beste rendement kunt behalen.

Het proces van ouderdier tot 18-weekse leghen wordt volle-
dig volgens het beproefde Verbeek-concept uitgevoerd. De 
bij ons aangesloten vermeerderaars en opfokkers vormen 
hierin een cruciale schakel. In combinatie met ons eigen 
transport zorgt dit voor korte lijnen, flexibiliteit, veterinaire 
veiligheid en maatwerk voor u als legpluim vee houder. 
Maatwerk dat wij ook graag aanbieden in de begeleiding.


