
 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 

 

Overzicht hoofdmenu 

Voor een eerste aanvraag klikt u op  
“Nieuwe aanvraag”. 
 

 

Hier maakt u een 
nieuwe aanvraag  
 

 

Hier kunt u alle 
gemaakte  aanvragen 
bekijken 
 

 

Hier kunt u alle 
inspectie aanvragen 
bekijken 
 

 

Hier kunt u de 
bedrijfsgegevens 
beheren 
 

 

Hier kunt u de 
landeneisen en 
dekkingen per 
variëteit opvragen 

 

 
 



 

 

 
Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Dan verschijnt dit scherm 

Export datum 
 

 

 
Klik op volgende 
 
 

Land van 
bestemming  

Vul hier de eerste 
twee letters van het 
land in. 
Klik op het blokje  
Er verschijnt een 
pop-up met keuzes. 
 

 
Klik op volgende 
dan verschijnt; 
 

Gebied = land van 
bestemming 
 

Product = productgroep 
 

Opslaan Sla uw gegevens op 
 

Exportdatum  = uiterste waarmerkdatum, als 
deze datum is verlopen zonder dat de 
documenten zijn gewaarmerkt dan valt de status 
van de zending op “verlopen” . 
Dit is zichtbaar bij het scherm overzicht 
aanvragen. 
Er kunnen er voor deze zending geen 
documenten meer worden afgegeven. 



 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Keuze fytosanitair certificaat 

 
Vink hier uw keuze van het  
export document aan 

 
Sla uw gegevens op 

  

 



 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Order aanmaken 
 

Tabje  , hier vult u de volgende gegevens 
in; 
 

Uw referentie Hier kunt u een bedrijfs 
specifieke referentie 
invoeren. 

Exporteur 
 

Maak uw keuze. 
N.B. Indien u 
exporteert in naam 
van een buitenlands 
bedrijf, vult u dan 
onder uw eigen 
adresgegevens “by 
order of …”. 

Consignee Selecteer hier de 
klant waaraan u 
levert. 

IBP 
inspectielocatie 

Selecteer hier de 
gewenste locatie 
waar de inspectie 
plaats dient te vinden  

klik op.  

Aantal Vermeld hier het 
aantal dozen, karren 
of pallets Het aantal 
dozen kan later 
ingevuld worden, 
maar dient wel 
gedaan te zijn voor 
het fytocertificaat 
wordt aangemaakt. 

Handelseenheid Vermeld hier de tekst 
dozen, karren of 
pallets uiteraard in de 
taal van het land. 



 

 

Aanvullende 
exportgegevens 

Hier verstrekt u 
informatie 
die op het certificaat 
getoond wordt. 
Indien de eisen van 
het land aangeven 
dat hier een 
plaatsnaam ingevuld 
dient te worden, 
anders hoeft u dit 
niet in te vullen. 

Productgroep Hier dient u de exacte 
omschrijving van uw 
zending te selecteren. 
Dus alleen 
snijbloemen als u ook 
daadwerkelijk alleen 
snijbloemen in de 
zending heeft. 

Aanvraag door 
keuringsdienst 

Keuze “Nee”, indien u 
de aanvraag zelf 
invult 

 Keuze “Ja”, indien de 
aanvraag door het 
KCB wordt gemaakt 

 

 



 
  
Dan opent dit scherm 

 
 

 
Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Orderregel invullen 

 

Klik op  om de variëteiten in te voeren. 

 
 

Klik op  om een product toe te voegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit scherm dienen alle aanduidingen met de  

rode * ingevuld te worden. 

 
Botanische Productnaam     
Vul hier de eerste drie of meerdere  
letters in van de variëteit en klik     
(altijd kleine letters letters gebruiken) 

Klik op ,   een pop up verschijnt. 
Selecteer de juiste naam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorbeeld van de pop up

 
 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Orderregel invullen 

 Klik op    voor de gewenste variëteit. 
Afhankelijk van wat de landeneis aangeeft dient  
 de tweede naam ingevuld te worden. 
In het pop up scherm staan maar 10 soorten zichtbaar, 
 klik op volgende 10 om verder te zoeken. 
 
Uitzonderingen 
 
Standaard kiest u voor de naam met sp.  
daarachter vermeld. 
Indien de landeneis aangeeft dat de het product 
 nader gespecificeerd dient te worden dan kiest 
 u voor de juiste eerste en tweede naam. 
 
 
Noorwegen, voor  Chrysanthemum snijbloemen dient 
hybride gebruikt te worden  
Phaleanopsis, Vanda Oncidium en andere  
orchidee snijbloemen of potplanten dienen aangegeven 
te worden als Hybride.  
SP. zal een foutmelding gevenn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Productomschrijving 
Is het een bos snijgroen dan hier bunch invullen 
en opslaan in de taal van het fytosanitair  
certificaat.  
Vervolgens kunt u de tekst selecteren. 
 
Nettohoeveelheid 
Vul hier het aantal stelen of potten in.   
voor bunches: 1 bos is 1 bunch 
 
 
Aanvullende exportgegevens 
Dient alleen ingevuld te worden als de landeneis  
dat aangeeft. 
Het betreft hier invulvelden voor; 

 Product behandelingen 

 NAK registratienummer 

 Naam kweker (indien van toepassing) 

 Naam kweker en groeiplaats (indien van 
toepassing) 

 
 
 
 
 

 



 
 
Overzicht van export eis kenmerken                                                                  verplicht in te vullen ja/nee 

Export eis kenmerk  Bloemen siertak/snijgroen Planten 

ARTIFICIALLY_DWARFED * Geef aan of het een Bonsai of geen Bonsai is nee Nee Ja 

GEKWEEKTE_HYBRIDE * Geef aan of het een Hybride of geen Hybride is,  Ja Nee Ja 

GEKWEEKT_PRODUCT_ 
MET_CITES-ORIGINE_EU * 

Is het een CITES product met origine een land 
binnen de EU, dan JA  
Is het een CITES product met origine een land 
buiten de EU, dan NEE 

Ja Nee Ja 

CULTIVAR_ROSA Maak uw keuze ja Nee Ja  

Groeimedium * Maak uw keuze, met of zonder groeimedium Ja Ja Ja 

Ontwikkelingsstadium* Met bloem, zonder bloem maak uw keuze Ja Ja Ja 

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

   

AANWEZIGHEID_BOL Maak uw keuze, met bol of zonder bol ja Nee Nee 

LEVENSDUUR * Maak uw keuze, 1 of 2 jarig hout of kruidachtige Nee Ja Ja 

ORIGINE_MOEDERPLANTEN Maak uw keuze, Nederland of niet Nederland  Ja ja Ja 

Origine * Vul hier de origine in Ja Ja Ja 

Teeltwijze* Maak uw keuze, vollegrond of kasteelt Ja Ja Ja 

Beworteling* Met wortel of zonder wortel Ja Ja Ja 

Stamdiameter* Dikte van de stam aangeven Ja Ja Ja 

Verpakking* Maak uw keuze Ja Ja Ja 

Succulent* Een succulent of vetplant is een plant die water 
opslaat in een deel van zijn lichaam. Dit kan 
zowel in de wortel, stengel of het blad gebeuren 
en dan spreekt men respectievelijk van knol-, 
stam of bladsucculenten. 

Ja Ja Ja 

WATERPLANTEN Maak uw keuze, waterplant f geen waterplant Nee Nee Ja 

TYPE_GROEIMEDIUM Maak uw keuze uit het groeimedium Nee Nee Ja 

Structuur* Is de stam/stengel verhout of niet verhout Ja Ja Ja 

BESTEMMINGSGEBIED Vul het bestemmings gebied hier in Ja Ja a 

Vorm* Maak uw keuze Ja Ja Ja 

 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 

Dit is slechts een voorbeeld, per land 
kunnen er andere items verschijnen. 
U dient altijd een keuze te maken als 
er een inveldveld zichtbaar is. 
Dit heeft te maken met het juist koppelen 
van een bijschrijving. 
Niet invullen van deze velden heeft dus 
consequeties voor de bijschrijvingen, die 
worden dan 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. 

 
 
 
 
 

 



Na het invullen en opslaan van de orderregel ziet u dit scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Orderregel overzicht 

Orderregeloverzicht 

 Toevoegen van 
orderregel 

 
Wijzigen van 
gegevens 

 Verwijderen van regel 

 
Ververs waarborgen  

 
Kopiëren van order 

 Zekerheden opgeven 

 Voor sierteelt n.v.t. 

 
 
 
 
 

Klik op  om een nieuwe orderregel toe te 
voegen. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Beheren transport- en overige gegevens 

Klik op  Onder de 
knop kunnen transportgegevens 
ingevuld worden. 
Nb. De ‘Verschepingsdatum’ is gelijk 
aan de exportdatum. 

 

Klik op het  teken om  
‘Transportmiddel’, ‘Transport-ID’, 
‘Laadeenheid-ID’ en ‘Zegelnummer(s)’ 
in te vullen. 
Uiteraard indien van toepassing. 
Plaats van vertrek hoeft niet ingevuld 
te worden. 
 
Soort transport 
Onder ‘Soort Transport’ kan uit een 
waardelijst het transporttype worden 
geselecteerd. 
LET OP: het is slechts toegestaan om 1 
regel met transportgegevens in te 
vullen. 
 
Transport middel 
In de gewenste taal dient u hier in te 
vullen By road, By air, By sea etc. 
 
Transport –ID 
Hier kunt desgewenst het kenteken van 
de auto invullen 
 
Laadeenheid en zegelnummers  
Zijn niet van toepassing 

 Druk op ‘Opslaan’ om de 
transportgegevens op te slaan. 



  
 

 
CLIENT export is zo ingericht dat u al met 1 orderregel een inspectieaanvraag al kunt indienen. 
U hoeft niet de hele order eerst in de voeren. 
Nadat u de inspectie aanvraag heeft ingediend, kunt u alles toevoegen en wijzigen tot de inspecteur gaat 
starten met de inspectie. 
U dient nadat u alles heeft verwerkt in de order deze toe te voegen aan de inspectie. 
Lees dan eerst de instructie over de inspectieaanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 

Zekerheden 
 

Als alle gegevens zijn ingevoerd klik dan op 

het  tabblad   
 
Ververs waarborgen 

Klik op     om de status van 
de zending te controleren 

Als niet aan een eis is voldaan dan wordt de  
‘Status’ rood. De regels met status rood 
staan altijd bovenaan. 
Rode meldingen staan omschreven onder  
Meldingen  
   
 
Daaropvolgend worden alle regels met  
status oranje getoond. 
Met rode en / of oranje eisen kunt u een 
inspectie aanvragen. 
 
Wanneer voldaan is aan de eisen die 
betrekking 
hebben op de zending dan is de ‘Status’ 
groen. 
U kunt een certificaat aanvragen en 
afdrukken. 

 
Klik hier om een inspectie aan te vragen. 

 

 

 
 

 
 

http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/46/rode-meldingen


 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Inspectieaanvraag 

Klik op de knop  
Achter de inspectieaanvragen verschijnen een 
‘inspectielijst’ en een ‘handwijzer’ 
Het is verplicht het ‘inspectiedocument’ te 
printen, indien u ook de handwijzer wilt printen 
zet u een v achter de Handwijzer. 
De inspectielijst dient aanwezig te zijn op de 
inspectielocatie. 
De inspecteur kan niet aan de keuring beginnen 
indien er geen inspectielijst aanwezig is. 

Klik vervolgens op  om een afdrukvoorbeeld 
van de documenten te krijgen en deze te printen 

  

 
Ik heb al een inspectie aangevraagd maar de 
zending is aangepast.  
Geef hier aan of u de nieuwe orderregel(s) toe 
wilt voegen aan de reeds geplande inspecties kies 
dan zelfde aanvraag, of een ‘nieuwe aanvraag’ 
wilt maken. 
Als de inspectie nog niet is uitgevoerd, dan 
kunnen de hoeveelheden worden aangepast of er 
kunnen er nieuwe orderregels  worden 
toegevoegd. Als dit is gebeurd volg deze stappen:  
1. Ga naar zekerheden  

2. Ververs ‘waarborgen’  

3. Kies voor ‘inspectieaanvragen’  

4. Kies voor ‘dezelfde aanvraag’  

5. Kies voor ‘aanvragen’.  
De juiste hoeveelheid komt nu op de nspectielijst.  
U dient wel een nieuwe inspectielijst te printen. 
Bij de keuze “dezelfde aanvraag” kunt u blijven 
toevoegen zolang er nog geen inspecteur 
aanwezig is. 
Als afsluiting klikt u op Ververs 
inspectieaanvragen 



 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Aanvragen inspecties na aanmaken nieuwe 
orderregel of aantallen verhogen. 
 
Als de inspectie reeds is uitgevoerd, dan vult u 
hetzelfde in als hiervoor. Echter bij 
inspectieaanvragen klikt u op ‘nieuwe aanvraag’. 
Er wordt dan een extra inspectieaanvraag 
aangemaakt voor deze hoeveelheid. Als de 
certificaten voor de zending al zijn afgegeven 
dient u een geheel  nieuwe aanvraag in te dienen.  
 
Als afsluiting klikt u op Ververs 
inspectieaanvragen 
 
Aanvragen waarmerken fytosanitair certificaat 
LET OP: indien u geen orderregels heeft, geen 
oranje eisen heeft, of op een ander tijdstip uw 
fyto sanitair certificaten wil laten waarmerken 
dan is het mogelijk om een waarmerk sessie aan 
te vragen. 
De inspecteur komt dan bij uw bedrijf het 
fytosanitair certificaat waarmerken. 
 
 U kiest dan in dit scherm voor “nieuwe 
aanvraag”  
 
Bij aantal vult u 1 in. 
Bij handelseenheid vult u de tekst  
‘stempelen’ in. 
 
Bij “type” selecteert u DW = decentraal 
waarmerken; wanneer er een inspecteur bij u op 
het bedrijf dient te komen om te waarmerken. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Controle zekerheden en waarborgen 
 

Klik op    
 

Klik op  
 
Wanneer de inspecties zijn uitgevoerd en 
akkoord zijn bevonden, dan valt de aanvraag op 
groen. 
 
Indien dit niet het geval is en er nog blokken 
status rood staan aangeven, kunt u onder ‘ 
meldingen’ in de faq op de website zien hoe deze 
rode meldingen opgelost dienen te worden. 
 Op de website bij veel gestelde vragen kunt u 
zien hoe deze rode meldingen opgelost dienen te 
worden. 
 

 
 
 
 
  



 
 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Aanvragen afgifte exportdocumenten 
 

Klik op    
 
Ga na of er verplichte gegevens ontbreken door 

het tabblad  te kiezen. 
In het scherm verschijnt wat er nog ontbreekt en 
eerst ingevuld dient te worden. 

Klik op  om de gegevens in te 
vullen. 
 
U kunt ook het fytosanitair certificaat eerst 

bekijken door op  te klikken. 
Alleen is het fyto certificaatnummer nog niet 
geactiveerd. 
 
 
 
 

Bij  kunt u zien welke 
bijschrijving(en) op het  fyto wordt(en) geprint. 
 
U dient hier indien van toepassing zelf nog de 
items aan te vinken. 
LET OP! Vink alleen de items aan die van 
toepassing zijn. 
Vinkt u niets aan, dan worden de bijschrijvingen 
niet vermeld op het certificaat! 
 
 



 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Af te drukken keuzevelden 
 

Bij  kunt zien welke 
keuzevelden op het fytosanitair certificaat 
worden geprint. 
 
 
Indien de exporteur adres gegevens op uw Fyto 
al zijn voorgedrukt selecteert u bij ‘exporteur 
vermelden’ de waarde “Nee”. 
 
 
 
Indien het een replacement betreft vinkt u 
‘Replacement  for’ aan en vult u het nummer van 
het te vervangen certificaat en de afgifte datum 
van het te vervangen fytosanitair certificaat in. 
Let wel, er zal een eerst aanvraag goedkeuring 
replacment ingediend te worden bij uw 
rayonkantoor. U leest hier meer over bij 
 
Om instellingen te bewaren dient u 
altijd af te sluiten met ‘Opslaan’. 
 

 
 
 
 
 

http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/87/werkwijze-replacement-vervangend-certificaat


 

 
 
 

 
 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Aanvragen afgifte documenten 
 

Klik op de knop  
 
Vul hier de afgifteplaats in,en klik vervolgens op 
opslaan, dan verschijnt dit scherm, vul bij code 
nogmaals de plaatsnaam in en  klik op opslaan. 
Selecteer hier de afgifteplaats. 
Dit is de plaats waar het certificaat gewaarmerkt 
wordt. 
 

Klik op de knop   wanneer u akkoord 
gaat met de voorwaarden genoemd in de 
disclaimer. 
 

Klik op de knop  wanneer u niet 
akkoord gaat met de voorwaarden genoemd in 
de disclaimer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u op akkoord drukt, maakt het systeem de 
aangevraagde documenten in PDF formaat aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik op Open documenten. 
Het fytosanitair certificaat-sjabloon wordt dan 
geopend. 
 
Op de volgende pagina vindt u voorbeelden van 
het fytosanitair certificaat-sjabloon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                                                                    Hoe maak ik de eerste order aan? 

Voorbeeld fyto sjabloon 

 

Voorbeeld fyto sjabloon bijlage met bijschrijving 
 

 

 



 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
Afdrukvoorbeeld fytosanitair certificaat 
 
In het scherm ‘Aanvragen afgifte exportdocumenten’ 
kan een afdrukvoorbeeld geopend worden om te 
bekijken wat er uiteindelijk op het certificaat wordt 
afgedrukt. Het is aan te raden om dit afdrukvoorbeeld 
altijd goed te controleren of het certificaat volledig is. 
 
 
Nadat ‘Akkoord’ gegeven is wordt automatisch een 
afdrukvoorbeeld geopend voor het printen. 
Denk bij het afdrukken om de volgende instellingen: 
- Inschakelen: ‘Ware grootte en Papierbron op basis van 
paginagrootte PDF-bestand’ 
- Bij certificaten met bijlagen voor partijen of 
bijschrijvingen kan het beste de optie sorteren 
aangezet worden, zodat men niet een certificaat 
en een blanco vel om en om in de printer hoeft te 
leggen. 
 
Het is van belang dat u de meest recente versie van Acrobat reader heeft 
geinstalleerd op uw computer. 
Indien de af te drukken teksten niet binnen de vakken geprint worden is 
kan een up-date nodig zijn. 
http://www.acrobat.nl/ 
 
Meer informatie over het juist printen van het fyto sanitair certificaat 
leest u hier 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.acrobat.nl/
http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/61/hoe-print-ik-het-fytosanitair-certificaat


 

Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Overzicht aanvragen 
 
 
Ga voor een overzicht van de bestaande 

aanvragen via  naar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Zoeken naar aanvragen. 
In dit zoekscherm kunnen bestaande 
aanvragen opgezocht worden via 
zoekcriteria. Bijvoorbeeld; de status van 
de aanvraag. 
 

Klik op de knop  om de 
zoekvraag uit te voeren. 
Als alle velden leeg gelaten zijn krijgt 
men een overzicht van alle aanvragen. 
 
Vanuit dit scherm kunt u ook verder gaan 
met de invoer van een nieuwe aanvraag 

met de knop  
 
U kunt selecteren op o.a. 

- Exportdatum  
- Referentie 
- Consignee (klant) 
- Product 
- Status 
- Bestemmingsland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
Hoe maak ik de eerste order aan? 

 
Kopiëren aanvraag 
 

Als vanuit het overzichtsscherm op het icoon  is gedrukt kunt 
u een aanvraag kopiëren. 
Deze functie kunt u alleen gebruiken als de inspectielocatie niet 
afwijkt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan opent dit scherm. 
 
Het is verplicht om bij de gekopieerde aanvraag een 
nieuwe exportdatum in te voeren. 
 
Er is de mogelijkheid om de aanvraag met of zonder 
orderregels te kopiëren. Klik op het witte vlakje om de order te 
kopiëren. 
De orderregels kan men daarna aanpassen aan de nieuwe order. 
Bij grotere orders scheelt dit veel invul werk. 
 
Klik ‘OK’ om de aanvraag te kopiëren of ‘Annuleren’ 
om terug te keren naar het overzichtsscherm 
aanvragen. 
 
 

 



 

Hoe maak ik de eerste order aan? 
 
Kopiëren aanvraag 
 
De aanvraag is gekopieerd 
Er is een nieuw uniek aanvraagnummer gegenereerd. 
 
Wat wordt er gekopieerd? 
       Bij button Order; 

 Type fytosanitair certificaat 

 Exporteur naw gegevens 

 Consignee nwa gegevens 

 IBP inspectielokatie 

 Aantal (let op wel aanpassen naar de nieuwe zending 
anders klopt het aantal wellicht niet) 

 Handelseenheid       

 Alle orderregels met alle gegevens 

 Transport en overig, type vervoer  

 Zekerheden 

 Bijschrijvingen/verklaringsteksten 
 

 
Let op, u kunt alleen orders kopieeren om te gebruiken voor een order naar het zelfde land. 
U kunt wel de klant aanpassen. 
Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een order van Noorwegen te gebruiken voor een order naar Servië. 
 
U kunt nu stapsgewijs de nieuwe order aanpassen op; 

 Botanische naam 

 Aantal stelen 

 Origine 

 Vorm 

 Etc.  
 
 
 
 

 



Verwerken van uw aanvraag: 
CLIENT Export verstuurt uw aanvraag naar de keuringsdienst. 
Nadat de planning uw aanvraag heeft ingedeeld, ontvangt u per e-mail een bericht over de aangevraagde inspectie. 
 
 

 
Geachte mevrouw, heer,   
 
In bijgevoegd document treft u aan de gegevens m.b.t. de planning van een 
door ( of namens ) u aangevraagde inspectie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Plantkeur Beheer Organisatie 
 
Let op! Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Daarom wordt een 
antwoord op dit bericht niet gelezen.  
Indien u toch opmerkingen m.b.t. dit bericht heeft verzoeken wij u contact 
op te nemen met de betreffende Plantkeur uitvoeringsorganisatie die uw 
melding in behandeling heeft.  
 
Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.  
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in 
kennis te stellen of het bericht naar de juiste persoon door te sturen.  

 

MEDEDELING PLANNING EXPORT INSPECTIE KWALITEITS-CONTROLE-
BUREAU 
 
Aangifte gegevens 

Aangifte nummer : 5174813 
 
Relatienr + naam : V404074100000 STICHTING KWALITEITS-CONTROLE-
BUREAU 
 
Aangevraagde inspectie tijd en locatie 

Aangevraagde inspectiedatum : 18-07-2012 22:00 
 
Aangevraagde inspectielocatie : Legmeerdijk 313 Aalsmeer 
 
Aangevraagde inspectie omvang : 50 partijen 
 
 
Planning 
De inspectie is op dit moment gepland op: 18-07-2012 22:00 * 
 
* HET GEPLANDE TIJDSTIP GEEFT SLECHTS EEN INDICATIE VAN HET MOMENT 
WAAROP U DE MEDEWERKER KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU KUNT 
VERWACHTEN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verwerken van uw aanvraag: 
U  krijgt ook een e-mail als de aangevraagde documenten zijn gewaarmerkt of. 
 
 
 
De exportdocumenten zijn gewaarmerkt en klaar voor verstrekking. 
 
Deze mail is automatisch aangemaakt, reageren op deze mail is niet mogelijk. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

 

De exportwaardigheidsstatus van zending 5260734 is groen. 
 
Deze mail is automatisch aangemaakt, reageren op deze mail is niet mogelijk. 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are 
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 

 

 
 


