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FRUIT
 Organisch en efficiënt bemesten



Eigen R&D-afdeling
Via de interne R&D-afdeling, die nauw samenwerkt met 

het onderzoekscentrum Scientia Terrae, wordt altijd 

geprobeerd een effi  ciënte meststofwerking te creëren, 

waarbij rekening wordt gehouden met het milieu. 

Bovendien worden de producten continu onderworpen aan 

kwaliteitscontroles, wetenschappelijke testen bij onafhanke-

lijke onderzoeksinstellingen en praktijkproeven.  

Duurzame productie
DCM blijft zich inspannen om zijn ecologische voetafdruk zo 

klein mogelijk te houden en tegelijk zijn productie  effi  ciënter 

en duurzamer te maken. Tijdens het productieproces en in 

de productie-installatie van DCM organische meststoff en in 

MINIGRAN® is alles gericht op maximale energie-effi  ciëntie 

en warmterecuperatie met minimaal energieverbruik, zonder 

afvalwaterlozing. De productielocatie van DCM is gecertifi ceerd 

volgens de ISO 14001-norm. 

Ultramoderne productie-
installatie
Het jaarlijks productievolume bedraagt meer dan 30.000 ton. 

De volledige productie gebeurt in de ultramoderne en volledig 

geautomatiseerde productie-installatie in Grobbendonk 

(België). Alle grondstoff en worden zorgvuldig geselecteerd 

en heel precies gedoseerd. De kwaliteit en traceerbaarheid 

van onze producten kunnen dankzij dit productieproces 

permanent gewaarborgd worden. 

DCM
uw betrouwbare en 
duurzame partner

40 jaar ervaring
Het Belgisch familiebedrijf DCM werd opgericht in 1976 en 

heeft intussen meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling, 

productie en marketing van hoogwaardige organische 

meststoff en en bodemverbeteraars. Een team van enthousiaste 

en deskundige medewerkers staat voor u klaar om u gepast 

advies te geven en u te helpen bij het oplossen van specifi eke 

problemen. 

Productassortiment
DCM heeft een hoog kwalitatief, uitgebreid assortiment pro-

ducten die perfect zijn afgestemd op de behoeften van uw 

fruitbomen. In deze folder vertellen wij u hier graag meer over.
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MINIGRAN® TECHNOLOGY
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Het geheim van DCM schuilt in de kennis en de biodiversiteit 

aan ingrediënten die gebruikt worden om tot een evenwichtige 

bemesting te komen, afgestemd op de voedingsbehoefte van 

elke plant. Bij DCM worden meststoff en geproduceerd op basis 

van meer dan 40 verschillende natuurlijke ingrediënten. Deze zijn 

voornamelijk reststromen uit de voedingsindustrie en vormen de 

basis voor de uitgekiende meststoff ensamenstellingen. Bij elke 

bemesting met DCM meststoff en kunnen deze naar de natuur 

terugkeren. Het resultaat: veelzijdige én ook lange 
werkingsduur van alle hoofd- en sporenelementen 
met minder uitspoeling.

Naast de samenstelling is ook de vorm en de grootte van de 

meststofkorrel van groot belang voor een effi  ciënte bemesting. 

Dankzij een uniek proces is DCM als enige in staat u organisch-

minerale meststoff en met MINIGRAN® TECHNOLOGY aan te 

bieden. DCM MINIGRAN® TECHNOLOGY is meer dan gewoon 

een klein, homogeen samengesteld korreltje, het is een 

specifi ek productieproces met unieke voordelen! Door zijn 

afmetingen is het MINGRAN® korreltje ideaal voor gebruik 

in rijbemesting: het kan zeer nauwkeuring en exact 

gedoseerd worden en komt terecht daar waar de 

plantenwortels het nodig hebben.

afmetingen is het MINGRAN korreltje ideaal voor gebruik 

in rijbemesting: het kan zeer nauwkeuring en exact 

gedoseerd worden en komt terecht daar waar de 

plantenwortels het nodig hebben.

Het resultaat: veelzijdige én ook lange 
werkingsduur van alle hoofd- en sporenelementen 

afmetingen is het 

in rijbemesting: het kan zeer nauwkeuring en exact 

gedoseerd worden en komt terecht daar waar de 

plantenwortels het nodig hebben.

VOOR ELKE TOEPASSING  DE AANGEPASTE KORRELGROOTTE
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➜ volleveldsbemesting  
➜ breedwerpige toepassing

➜ rijbemesting 
➜ lagere dosering en betere verdeling

          94 MINIGRAN®1 korrel

       MINIGRAN®  vergro
ot

MIX VAN PLANTAARDIGE, DIERLIJKE EN/OF MINERALE GRONDSTOFFEN

CACAODOPPEN DRUIVENPITTEN TARWEGLUTEN BLOEDMEEL BEENDERMEEL VERENMEEL SOJA VINASSE EXTRACT

...



 Aanplant fruitbomen Aanplant fruitbomen

De optimale start van
uw bomen
Een goede aanplant van nieuwe fruitbomen is bepalend voor de 

toekomstige oogst. Het is belangrijk dat een nieuwe boom zo 

snel mogelijk aanslaat en kan beginnen met groeien. Een ideale 

wortelomgeving  is daarbij doorslaggevend voor de weggroei 

van jonge bomen.

DCM VIVIMUS® is een gemengd organisch bodemverbeterend 

middel, rijk aan organische stof (22% O.S.), afkomstig van 

hoogwaardige, natuurlijke grondstoff en. Naast het aanbrengen 

van voeding en kalk stimuleert DCM VIVIMUS® het nuttig 

bodemleven. Dit leidt tot een ideale wortelomgeving voor de 

weggroei van jonge bomen.

Ook beschikbaar in big bags en los gestort.

4
DCM VIVIMUS ®

gemengd organisch bodemverbeterend middel, 
rijk aan organische stof 

betere beworteling



standaard aanplant DCM VIVIMUS®  
bij aanplant

Aanplant Jonagold Red Prince appel, CAF.  Opijnen, Nederland

5

Zonder DCM VIVIMUS® Met DCM VIVIMUS® 

DCM VIVIMUS® zorgt dat bomen beter aanslaan en een groter en actiever wortelgestel 

ontwikkelen. Het effect van DCM VIVIMUS® is ook bovengronds zichtbaar en zorgt bij aanplant 

voor langere takken, meer uitlopers, een zichtbaar betere bekleding en uiteindelijk meer 

vruchten per boom.

Ten opzichte van een standaard potgrond klinkt DCM  VIVIMUS® niet in en zorgt daardoor 

voor een betere zuurstof-waterhuishouding in de directe wortelomgeving, hetgeen vooral 

op zwaardere gronden is gewenst. Een juiste verhouding tussen zuurstof en water in de 

wortelomgeving leidt tot een actiever bodemleven waarin jonge bomen beter aanslaan en 

ontwikkelen.

Kortom, met DCM VIVIMUS® bij aanplant maakt u het verschil tussen een goede en een 

perfecte aanplant!



 Basisbemesting fruitteelt Basisbemesting fruitteelt

De optimale basisbemesting 
voor de fruitteelt
De DCM MIX 5 en de DCM NK-MIX zijn organisch-minerale 

meststoff en samengesteld op basis van een brede waaier aan 

organische-minerale grondstoff en. De grondstoff en hebben 

een verschillende voedingswaarde en vrijstellingspatroon: het 

minerale deel zorgt voor een snelle start en het organische deel 

zorgt voor een lange werkingsduur. 

DCM MIX 5 en DCM NK-MIX zorgen voor een goede vruchtzetting 

en vruchtkwaliteit. Bij toepassing in het vroege voorjaar komen 

de minerale grondstoff en vrij voor de bloei. De organische 

grondstoff en zijn langwerkend en zorgen voor een gelijkmatige 

en continue groei zonder groeistilstand of groeipieken. 

Door het beperkte aandeel minerale voeding zorgt DCM MIX 5 

en DCM NK-MIX niet voor een overmaat aan zouten. Hierdoor 

wordt een optimale groei verkregen met sterke, vitale bomen. 

De formule is verrijkt met magnesium (MgO), zodat het gewas 

goed op kleur komt en blijft. Beide meststoff en bevatten tevens 

zwavel (SO3) en calcium (CaO) voor een goede stikstofeffi  ciëntie 

en sterke bomen.

DCM MIX 5
NPK 10-4-8 + 3 MgO 
korrel en 
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

DCM NK-MIX
NPK 10-0-8 + 3 MgO 
korrel en
MINIGRAN® TECHNOLOGY 

DCM MIX 5 en DCM NK-MIX kunnen 
ook in big bags worden geleverd worden.
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■ Voeding voor plant én bodem

Naast organische koolstof (C) als energiebron, is stikstof (N) een 

belangrijke voedingsstof voor het bodemleven. DCM MIX 5 en DCM 

NK-mix bevatten tenminste 36% organische stof van gevarieerde 

oorsprong. Deze organische stof wordt door het bodemleven 

omgezet in voeding (minerale elementen) en stabiele organische 

stof (humus).

De combinatie van stikstof en koolstof in de DCM meststoff en 

zorgen voor een sterke stimulans van het bodemleven. Onderzoek 

heeft aangetoond dat het bodemleven met een organische 

meststof van DCM bijna twee keer zo actief is dan wanneer alleen 

minerale meststoff en worden gebruikt. Een gevarieerd en actief 

bodemleven is dé garantie op een beter bodemevenwicht waarop 

ziektes minder vat kunnen krijgen. In deze omstandigheden zullen 

de wortels beter ontwikkelen en de bomen beter groeien.

Activiteit van het microbiële bodemleven gemeten a.d.h.v. Ecoplates, BIOLOG, Scientia Terrae vzw, 
i.s.m. Biolog Service Laboratory@PME&BIM, KU Leuven, België

■ DCM MIX 5
■ Chemische meststof

■ Chemisch gecoate meststof
■ Onbehandeld
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■ Bewezen minder uitspoeling

In offi  ciële proeven is aangetoond dat DCM meststoff en 

tot 4x minder uitspoelen dan 100% minerale meststoff en. 

Hierdoor worden geen nutriënten verspild en worden grond- en 

oppervlaktewater niet vervuild door uitspoeling van stikstof, 

fosfaat en kalium. Dit verhoogt de effi  ciëntie van de toegepaste 

hoeveelheid nutriënten voor een duurzaam beheer van uw 

boomgaard.

■ Bewezen werking aangetoond in de praktijk

Naast de positieve praktijkervaringen van vele telers van appels en 

peren, is de werking van DCM MIX 5 ook aangetoond in proeven. 

In een driejarige proef in Conference peren waarbij de minerale 

standaardbemesting vergeleken is met DCM MIX 5, kwam het 

volgende resultaat naar voren:

➜ Hoger vruchtgewicht in gram

➜ Grotere vruchten: meer vruchtvolume in milliliter

➜ Grotere diameter in centimeter

Bemestingsproef Conference peer, Barendregt, Kruiningen
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Wat is DCM VIVISOL® ?
➜ Bacillus sp.  (106 CFU/gram)

➜ Geënt op plantaardige grondstoff en, rijk aan stabiele organische stof

Wat doet DCM VIVISOL® ?
➜ Creëert de ideale bodemomstandigheden: zowel fysisch als biologisch

➜ Zorgt voor een snelle kolonisatie in de rhizosfeer

➜ Maakt bodemfosfor vrij en opneembaar voor plantenwortels

➜ Zorgt voor een optimale gezondheidstoestand van planten en wortels

➜ Voor sterkere planten met betere groei en kwaliteit

➜ Meerwaarde voor talrijke gewassen bewezen in wetenschappelijk onderzoek

+BACILLUS sp.

 Aanplant bio-fruitbomen Aanplant bio-fruitbomen

De start van uw bio-percelen
Juist in een teelt waar scherpe regels van toepassing zijn, is een 

succesvolle aanplant van belang, zodat er een weerbare en vitale 

boom ontstaat. Door het gebruik van de juiste producten zorgt 

u dat de nieuw aangeplante bomen een ideale wortelomgeving 

met een actief en gevarieerd bodemleven krijgen waardoor zij 

snel aanslaan en kunnen beginnen met groeien.  

Speciaal voor de aanplant van biologische fruitbomen wordt 

DCM VIVISOL®, toegepast bij aanplant. Inbreng van het 

organisch bodemverbeterend middel DCM VIVISOL® creëert de 

ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van een actief en 

gevarieerd bodemleven. Het hoge gehalte aan organische stof 

verrijkt de bodem met humus, waardoor zowel de fysische als 

biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. Samen met de extra 

Bacillus sp. zorgt dit voor een rijk, biodivers bodemleven en een 

optimale gezondheidstoestand van de bodem voor de boom. DCM 

VIVISOL® kan bij aanplant direct in het plantgat worden toegepast, 

zodat het contactoppervlak van de DCM VIVISOL® met de wortels 

zo groot mogelijk is.

VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING

DCM VIVISOL®

60 % O.S. + Bacillus sp. 
korrel en MINIGRAN® TECHNOLOGY 
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Basisbemesting bio-fruitteelt

De optimale basisbemesting voor de biologische fruitteelt
Ook een biologische boomgaard moet jaarlijks van de benodigde voeding worden voorzien. Voor de biologische teelt heeft DCM 

verschillende meststoff en op organische basis. De organische grondstoff en zorgen voor een gelijkmatige vrijgave van voeding over 

een langere periode, waardoor uw bomen rustig, maar optimaal kunnen groeien.

DCM ECO MIX 1
NPK 9-5-3

DCM ECO MIX 2
NPK 7-3-12

DCM ECO MIX 3
NK 12-3

DCM ECO MIX 3
NPK 7-7-10

FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWING

DCM ECO-Xtra® 1
NPK 8-5-6 met extra lange werking

DCM VIVIKALI®

NK 2-20

DCM ECO-FOS
NP 4-23

DCM ECO-PLANT 7
NPK 6-3-4 + Bacillus

100-150
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FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWING FOR ORGANIC GROWING

Benieuwd welke producten zijn toegelaten op de Dutch Input List? 
Bezoek onze website voor een actueel overzicht:  www.dcm-info.nl 

VEGETAL

FOR ORGANIC GROWING
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 Basisbemesting sporen Basisbemesting sporen

De eerste strooibare 
organische sporenmix!

Sporenelementen zijn in zeer kleine hoeveelheden in de plant 

nodig en zijn essentieel voor een goede groei en ontwikkeling. 

Zeker in de teelt van appels en peren spelen sporenelementen 

een cruciale rol.

Vaak laten bodemanalyses een tekort aan sporenelementen zien. 

Alhoewel een plant normaliter sporenelementen via de bodem 

opneemt, wordt dit in de praktijk vaak met bladbemesting 

opgelost tijdens het groeiseizoen. Deze curatieve werkwijze biedt 

beperkte mogelijkheden; een plant heeft namelijk niet voor niets 

wortels.

DCM MICRO-MIX is de eerste strooibare organische sporenmix 

met alle sporenelementen die noodzakelijk zijn voor een gezonde 

groei: ijzer, mangaan, zink, borium, koper en molybdeen. Deze 

sporenelementen zijn gekoppeld aan diverse plantaardige 

organische bronnen, waardoor een geleidelijk afgifte gerealiseerd 

kan worden voor een heel groeiseizoen. Voordeel hiervan is dat de 

sporenelementen gelijkmatig en continu vrijkomen voor de boom 

en minder uitspoelen of worden gefi xeerd in de grond. 

Uit een tweejarig onderzoek van Delphy is gebleken dat DCM 

MICRO-MIX ook op gronden met een hoge pH (pH > 7,0) leidt tot 

toename van sporenelementen in de grond, in de boom en in de 

vrucht. Daarmee is de DCM MICRO-MIX uitermate geschikt als 

basis sporenbemesting!

DCM MICRO-MIX is verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY. Elk 

korreltje heeft 100% dezelfde samenstelling. Dankzij de kleine 

afmetingen is dit korreltje homogeen te verdelen, ook bij lage 

doseringen.

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

Fe

Mn

B

Cu

Zn

Mo

DCM MICRO-MIX is ook op percelen met hoge pH’s
 geschikt als basismeststof voor de sporenelementen
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DCM MICRO-MIX
mix van sporenelmenten B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn 

MINIGRAN® TECHNOLOGY 
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IJzer bladvoeding

Bijsturen bemesting: ijzer!
IJzer speelt een belangrijke rol bij de eiwit- en bladgroensynthese. 

Vooral in de perenteelt speelt het element ijzer een belangrijke rol 

bij de groene achtergrondkleur, de groene kleur van het blad en 

speelt het een rol bij ruwschilligheid. IJzertekort leidt tot remming 

van de chlorofyl aanmaak, met groeiremming en zelfs vroegtijdig 

bladverlies tot gevolg. 

Het meest effi  ciënt is ijzerbemesting via de bodem. Echter, 

wanneer er een tekort ontstaat of er dient snel gecorrigeerd 

te worden, dan kan dit worden gedaan met een vloeibare 

ijzer-bladmeststof. DCM OLEGA® FER voorkomt ijzergebrek en 

optimaliseert de bladkleur.

DCM OLEGA® FER
3% N + 3 % Fe + zeewierextract 

Praktijkproef Conference peer, Barendregt, Kruiningen, Nederland

standaardbemesting

+ DCM Olega® Ferstandaardbemesting

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

➜ Natuurlijk planteigen ijzercomplex voor betere    

 opneembaarheid en snellere groeirespons

➜ Zeewierextract in combinatie met planteigen ijzer 

 en ureumstikstof staan garant voor een betere opname 

 via het blad en een sterker groei eff ect

➜ Voorkomt en verhelpt snel ijzergebrek

➜ Voor een snelle en meer intense groenkleuring

➜ Lager risico op bladverbranding dan met puur synthetisch  

 samengestelde ijzermeststoff en, dus veiliger in gebruik

➜ Bewezen werking in proeven; snellere en meer intense   

 groenkleuring van het blad, peren met een goede grondkleur  

 en een lager percentage ruwschilligheid bij de oogst

Waarom planteigen ijzercomplex?

➜ Snellere en betere vrijstelling van ijzer 
 na bespuiting op het blad

➜ Betere opname doorheen het blad dankzij 
 kleine afmeting molecule

➜ Snellere translocatie in het xyleem en 
 inbouw in de plant

➜ Snellere en ontensere groenkleuring
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45% 
 CaO

■  100% fossiele zeewierkalk van 
coccolieten 

■  Zachte en snelle werking voor 
een optimale pH verhoging

■  Effi  ciënt pH en calcium verhogen

■  Goed strooibare korrel

■   Dosering afhankelijk van de pH
FOR ORGANIC GROWING

DCM ZEEWIERKALK 
NW 50 / 45% CaO
Korrel

Ontzuren van de bodem en plant-beschikbare 
calcium brengen

Calcium is een belangrijk voedingselement voor de teelt. Calcium zorgt onder andere voor 
stevige celwanden en kwalitatief betere en stevigere planten. Het is tevens belangrijk 
voor een goede, kruimelige bodemstructuur. Verlies dit element dus niet uit het oog!

De pH van de bodem beïnvloedt de opname van verschillende voedingselementen. 
Proeven tonen aan dat wanneer de pH niet optimaal is, overige voedingselementen worden 
vastgelegd in de bodem en niet meer opgenomen kunnen worden door de plant. 

Kalk= CaCO3

 Calcium voeden & bekalken  Calcium voeden & bekalken 

OOK BIJ HOGE PH’S 

GESCHIKT ALS CALCIUM 

MESTSTOF!
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Uw DCM adviseur = 
     uw aanspreekpartner 

■  Advies op maat

Uw aanspreekpartner is een adviseur met uitgebreide en 

praktische kennis. De DCM adviseurs zijn experts op het gebied 

van bemesting. Door hun jarenlange ervaring en externe 

opleidingen blijven de DCM adviseurs op de hoogte van de 

nieuwste ontwikkelingen en kunnen ze een gepaste oplossing 

voorstellen voor uw vraagstukken. Ze geven u graag een advies 

op maat!

■  Oplossen van specifi eke problemen

Naast hulp bij de keuze van de juiste producten en de dosering, 

kan uw DCM adviseur u ook helpen bij het oplossen van 

specifi eke problemen. Uw DCM adviseur begeleidt u met het 

opmaken van gepaste bemestingsadviezen, specifi ek voor de 

aanplant of onderhoud van uw boomgaard.

■  Uitwisseling van ervaringen

Via uw adviseur kunt u een beroep doen op de ervaringen van 

DCM gebruikers van over de hele wereld. Op regelmatige basis 

overleggen alle DCM adviseurs binnen een land over specifi eke 

sectoren, zoals tuinbouw, openbaar groen en sportvelden.

Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere overlegmomenten over 

alle sectoren tegelijk. Op deze manier kunnen DCM adviseurs 

hun adviezen continu verbeteren op basis van verschillende 

ervaringen.

■  Lezingen en praktijkdagen

Jaarlijks neemt DCM deel aan meerdere lezingen en 

praktijkdagen voor fruittelers. Tijdens deze dagen worden 

de resultaten van de laatste onderzoeken besproken en 

nieuwe ontwikkelingen voorgesteld. Deze overleg- en 

inspiratiemomenten worden door velen sterk gewaardeerd.  Voor 

meer informatie over lezingen en praktijdagen kunt u contact 

opnemen met een van onze adviseurs.
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 Producten voor de fruitteelt Producten voor de fruitteelt

AANPLANT FRUITBOMEN

DCM VIVIMUS®

UNIVERSEEL

22 % OS
60 L - 40 L - , 
big bags en los gestort

BASISBEMESTING FRUITTEELT

DCM MIX 5 DCM NK-MIX

NPK 10-4-8 + 3 MgO 
25 kg en big bags 
korrel en MINIGRAN® 
TECHNOLOGY

NK 10-8 + 3 MgO
25 kg en big bags  
korrel en MINIGRAN® 
TECHNOLOGY

DCM MICRO-MIX DCM Olega®-Fer

mix van sporenelementen 
B-Cu-Fe-Mn-Mo-Zn
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

3 % N + 3 % Fe + 
zeewierextract
20 L - 5 L 

CALCIUM VOEDEN & BEKALKEN

DCM ZEEWIERKALK

NW 50 - 45% CaO
20 kg en bigbags
korrel

FOR ORGANIC GROWING

BASISBEMESTING SPOREN / IJZER BLADVOEDING

TRACE
ELEMENTSELEMENTSELEMENTS

added

VEGETAL
FOR ORGANIC GROWING
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ECO-MIX 1 ECO-MIX 2 ECO-MIX 3

NPK 9-5-3
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 7-3-12
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NK 12-3
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

ECO-MIX 4 ECO-Plant 7 ECO-Xtra® 1

NPK 7-7-10
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 6-3-4 + Bacillus sp.
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NPK 8-5-6 met extra lange 
werking
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM VIVIKALI® DCM ECO-FOS

NK 2-20
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

NP 4-23
25 kg  
MINIGRAN® TECHNOLOGY

FOR ORGANIC GROWING
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BASISBEMESTING BIO-FRUITTEELT

AANPLANT BIO-FRUITBOMEN

DCM VIVISOL® 

Organische bodemverbeter-
aar + Bacillus sp. - 60 % OS 
25 kg
korrel en MINIGRAN® 
TECHNOLOGY

FOR ORGANIC GROWING VEGETAL

Producten voor de 
      biologische fruitteelt

Benieuwd welke producten zijn 

toegelaten op de Dutch Input List? 

Bezoek onze website voor een actueel 

overzicht: www.dcm-info.nl 



DCM Nederland B.V.

Valkenburgseweg 62a 

2223 KE Katwijk 

Nederland

Tel.: +31 (0)71 401 88 44 

E-mail: info@dcm-info.nl

WWW.DCM-INFO.NL

uw aanspreekpartner
Uw DCM adviseur =

André de Ridder

Regio Noord Nederland
06- 513 10 492
adr@dcm-info.nl

Casper Hoogervorst

Regio West Nederland 
06-121 42 485
cho@dcm-info.nl

Twan Wubbels

Regio Zuid Nederland
06- 827 56 315
twu@dcm-info.nl


