
Naam Website Contactpersoon E-mailadres Adres Telefoonnummer Besturingsysteem
http://www.all-connects.be All-Connects NV HELP@all-connects.be Satenrozen 3 - 2550 Kontich 03 289 55 35

Jaimie Verhoeven Jaimie.v@all-connects.be 0470 10 27 10
IDE Service BVBA INFO@ideservice.be Meulebekestraat 68 - 8740 Pittem 051 46 66 18
Lieven Ide Lieven@ideservice.be 0475 56 50 59 

https://www.burenregeling.be info@burenregeling.be
contact@multi-track.eu
pieter@multicall.be 

http://www.qeos.be Qeos info@qeos.be Enclus du haut, 10 - 7750 Orroir 069 547 256
Paul Catoul paul@qeos.be Bruinbeekstraat, 1 - 2820 Bonheiden 0475 32 01 20

Zeedijk-De Haan, 5 - 8420 De Haan
christ@lwb.be Leemskuilenstraat 27 - 3950 Bocholt 011 62 12 33

Christophe Ceyssens
West Trucks nele@west-trucks.be Reutelhoekstraat 1 - 8980 Geluveld 057 46 69 39

Wilt u niet dat we uw gegevens verwerken (met uitzondering van de wettelijke verplichtingen)? Wilt u weten welke persoonsgegevens we verwerken? Of wilt u uw gegevens laten aanpassen? Stuur dan een e-mail naar FG-VLM@vlm.be. 
Bent u het niet eens met de manier waarop we uw gegevens verwerken? Neem dan contact op met de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.vlm.be.

De firma’s op bovenstaande lijst zijn bij de Mestbank bekend als GPS-dienstverlener. De lijst staat in alfabetische volgorde, deze volgorde houdt geen waardeoordeel in. Als een firma op de lijst voorkomt, wil dat alleen zeggen dat die 
firma zich kenbaar gemaakt heeft bij de Mestbank en een identificatienummer gekregen heeft. De Mestbank doet dan ook geen uitspraak over de technische capaciteiten van de betrokken firma‘s. Alle apps worden wel door de 
Mestbank gecontroleerd op de minimale technische vereisten. Als die controle positief werd bevonden, staat dit aangeduid in de lijst. 

MULTICALL – mbss nv

QEOS android

LWB Loonbedrijf 
Weltjens Bocholt

http://www.qeos.be/nl/product/a
/117/VehicleViewer-AGR-GPS-App

android /iOS (apple)

android /iOS (apple)

AGR-GPS-dienstverleners bij burenregeling

ALL-CONNECTS NV

053 76 78 78Impestraat 23 bus 3 – 9420 Erpe-Mere 
(Erondegem)

https://www.AGRapp.be

http://www.multi-track.eu/
Pieter Vandesande 
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