
   

 

Orderregel scherm 

 

  
 

Uw referentie,                  Dit is niet verplicht.  

                                             Het is wel makkelijk voor het terugzoeken  

                                             van een order. 

Orderregel Geeft systeem zelf aan 

Botanische naam Vul hier de eerste 3 letters in van de 
variëteit en klik  

op   een pop up verschijnt.  
 

Klik op    voor de gewenste variëteit. 
Afhankelijk van wat de landeneis 
aangeeft dient  de tweede naam 
ingevuld te worden. 

Productomschrijving U kunt hier eventuele bijzonderheden 
invullen ter verduidelijking van het 
product. Bv handelsnaam of merknaam. 

Nettohoeveelheid/ 
Brutohoeveelheid 
 
Aantal+ 
Handelseenheid 

Vul hier de hoeveelheid te exporteren 
product. 
 
Vul hier het aantal kisten/dozen in 
 

Aanvullende 
exportgegevens 

Dient alleen ingevuld te worden als de 
landeneis dat aangeeft. 
 

 
 
IVI nummer wat is dat? Lees hier meer 
Klasse                                 Geef hier de klasse aan  
Origine                               Vul hier de origine van het product in. 
TRANSITO                          Maak uw keuze 
Type                                    Maak uw keuze 

 

http://www.nvwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/uitzondering-op-invoerverboden-aanvragen-ivi


 
 
 

 

PAPRIKA_KLEUR Maak uw keuze welke kleur Moet ik alles invullen bij export 
eiskenmerken?  
 
 
Dit is slechts een voorbeeld; per land 
kunnen er andere items verschijnen. 
U dient altijd een keuze te maken als 
er een invulveld zichtbaar is. 
Dit heeft te maken met het juist koppelen 
van een bijschrijving. 
Niet invullen van deze velden heeft dus 
consequenties voor de bijschrijvingen; deze 
worden niet vermeld op het fytosanitair 
certificaat. 

 
 
 

Afhankelijk van wat in de landeneisen vermeld 
staat ziet u bij de Export-eis-kenmerken 
invulvelden die ingevuld dienen te worden. 
Klik op het blokje of pijltje naast het invulveld 
en maak uw keuze. 

TOMAAT_KLEUR Maak uw keuze welke kleur 

TYPE_BLOEMKOOL Selecteer hier het type bloemkool 

TYPE_BRASSICA_OLERACEA_CONVAR_CAPITATA_VAR_
ALBA 

Selecteer hier het type kool 

TYPE_CAPSICUM Selecteer hier het type paprika 

TYPE_DIOSPYROS_KAKI Selecteer hier het type kaki 

TYPE_LACTUCA Selecteer hier het type sla 

TYPE_LYCOPERSICON Selecteer hier het type tomaat 

TYPE_PHASEOLUS Selecteer hier het type boon 

TYPE_PISUM_SATIVUM Selecteer hier het type boon 

TYPE_PRUNUS_PERSICA Selecteer hier het type steenfruit 

TYPE_RUBUS Selecteer hier het type fruit 

RAS_VITIS_VINIFERA Selecteer hier het ras van de druif 

RAS_PYRUS_COMMUNIS Selecteer hier het ras van de peer 

RAS_MALUS Selecteer hier het ras van de appel 

RAS_CITRUS_SINENSIS Selecteer hier het ras van de sinaasappel 

RAS_CITRUS_RETICULATA Selecteer hier het ras van de mandarijn 

BESTEMMINGSGEBIED Vul hier het bestemmingsgebied in  

Ivi_Nummer * Staat al ingevuld, alleen voor een export met 
IVI nummer aanklikken 

GROENTEN_GEWASSEN_OF_ONGEWASSEN Maak uw keuze 

Origine * Vul hier de origine in 

KLASSE_GROENTEN_EN_FRUIT Maak uw keuze 

SOORT_UI Maak uw keuze 

Verpakking* Maak uw keuze 

TRANSITO  (T1 is niet ingeklaard in de EU) Maak uw keuze 

TEELTWIJZE Maak uw keuze 

Vorm* Maak uw keuze 


