
 

 

 

Zekerheden  
 
 
Ververs waarborgen, 

 Als u hier op klikt worden alle ingevulde 
items gecontroleerd of deze juist zijn 
ingevuld.  

 
Meldingen met kleur; 

CLIENT Export geeft door middel van 
rood, oranje en groen aan wat de status 
is.  

 Rood, klik hier om de melding op te 
lossen. 

 Oranje,  als de inspectie is afgerond 
en er geen afwijkingen zijn 
geconstateerd in de zending, dan 
wordt dit groen.Indien er wel 
afwijkingen in de zending zijn 
geconstateerd, ga dan als volgt te 
werk;  Wat moet ik doen bij een 

afkeuring?  
 Groen, alles is goed. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/46/rode-meldinge
http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/39/wat-moet-ik-doen-bij-een-afkeuring
http://kcb.nl/client/snijbloemen-en-potplanten/39/wat-moet-ik-doen-bij-een-afkeuring


 

 

Beheren eigen exportzekerheden; 
Als deze knop donker staat dan  moet u deze 
aanklikken. 
 
 
 
 
Beheren eigen exportzekerheden; 
U dient  hier zelf eenkeuze maken uit de 
verschillende zekerheden. 
Dit heeft te maken met de soort bijschrijving 
die op het fyto verschijnt. 

 



 

 

 

Inspectie aanvragen;  
Hier kunt u de inspectieaanvraag indienen.                       

 Klik op de button Inspectie 
aanvragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectieaanvraag 
Vul het vakje ‘aantal’ in bijvoorbeeld: 1  

Bij handelseenheid, dient u één van de 

volgende teksten te vermelden: 

 Colli  

 Stuks 
Vul de gewenste ‘inspectiedatum’ en het 

gewenste ‘tijdstip’ in. Let op tijdstip met Geldig 

voorbeeld: 15:45 Klik vervolgens op  

Aanvragen keuring:  dit is de datum en tijd 

waarop de aangegeven zending klaar staat voor 

inspectie. 

Aanvragen kunnen niet in het verleden worden 

gedaan wat datum betreft, Als de status op 

aangevraagd staat, krijgt de aanvraag een ext. 

Id nummer. Men kan de inspectiedatum, tijd en 

inspectielocatie dan niet meer elektronisch 

wijzigen. 

 

 

 



 

Inspectielijst; 

Nadat u de inspectie heeft aangevraagd, kunt u 

hier de inspectielijst opvragen.  

Klik op  en de inspectielijst komt in 
beeld. 

 

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  

“waarmerken” in. 

Bij “type” selecteert u DW = decentraal 

waarmerken; wanneer er een inspecteur bij u 

op het bedrijf dient te komen om te 

waarmerken 



 


