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LLTB-Agribusiness

Bent u machinebouwer of voerleverancier? Veearts,

manager van een afzetorganisatie, financiële dienst

verlener? Of bent u actief in de voedsel ver wer king  

of onderzoeker naar veredeling van zaden?  

Kortom, bent u werkzaam in de agrarische sector, 

maar niet als een primaire producent? Dan is het 

Agribusinesslidmaatschap van de LLTB iets voor u!



De voordelen voor een LLTB-AgribusinesslidWie zijn wij?

De LLTB is dé belangenbehartiger van de Limburgse boeren en tuinders  
en hun gezinnen. We zijn een netwerkorganisatie en werken van oudsher 
samen met de meest uiteenlopende partijen: coöperaties, afzetorganisaties, 
toeleveranciers, overheden, kennisinstellingen en onderwijs. Deze partijen 
hebben elkaar nodig om de uitdagingen in de sector aan te pakken.  
Samen sta je sterker.

Het Agribusinesslidmaatschap van de LLTB is een buitengewoon lidmaat
schap voor ondernemers in de agroketen. Als Agribusinesslid heeft u de 
perfecte gelegenheid om uw collega’s uit de sector te ontmoeten en om 
contacten te leggen met de agrarische ondernemers die lid zijn van de LLTB. 
Bovendien is het lidmaatschap dé kans om als bedrijf een steentje bij te 
dragen aan een gezonde agrarische sector in Limburg. Want als het goed 
gaat met de agrosector, is dat gunstig voor uw bedrijf!

Contact

Is uw interesse gewekt? 
Of wilt u meer weten over het Agribusinesslidmaatschap van de LLTB? 

Neem dan contact op met Miranda Uuldriks:
Telefoon: 06 4393 9706
Email: muuldriks@lltb.nl
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