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Hoe maak ik een mixverpakking aan in e-CertNL? 

 
Bij mixverpakkingen kan sprake zijn van producten met een verschillend land van oorsprong, of producten 

met verschillende botanische namen. Voorbeelden van een mix verpakking zijn een ‘stoplicht’ paprika’s 

met per kleur een verschillend land van origine en een voorverpakking met 3 appels en 3 peren. 

In het geval van dergelijke mixverpakkingen kunnen er verschillende fytosanitaire eisen gelden voor de 

verschillende componenten van de mix. Daarom is het van belang om in de aanvraag in e-CertNL de 

verschillende componenten correct aan te geven. Zodat de juiste controles kunnen plaatsvinden en de 

juiste verklaringen afgegeven kunnen worden voor uw exportzending. 

Hieronder lichten wij aan de hand van een voorbeeld toe, hoe u in e-CertNL een mixverpakking aangeeft. 

 

Om te beginnen maakt u een nieuwe orderregel aan in e-CertNL; 

 Als “Productnaam” kiest u voor een paprika mix met als inhoud verschillende landen van origine 

“PAPRIKAMIX” of voor de overige producten met verschillende botanische namen of origine 

“MIX”. 

 Daarna kiest u optioneel voor een eigen artikelomschrijving in de taal van de bestemming. 

 Vul bij “Aantal” en “Handelseenheid“  het totaal aantal dozen van deze mix in. 

 Vul bij “Netto hoeveelheid” het totaal van het aantal kilo’s van de mix in.  

 Hieronder een voorbeeld van: paprika mix 10x3st, 9 colli met een totaal van 30kg. 

 

 

 

Zoals u ziet komen er nu nog geen eisen naar voren bij Exporteiskenmerken, deze eisen moeten namelijk 
per product ingevuld worden via de knop “Bewaar en voeg grondstof toe”. Klik op deze knop om de 
inhoud van de “PAPRIKAMIX of MIX” te vullen. 
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Grondstoffen, wat zit er in de mix? 

Per product in de PAPRIKAMIX of MIX 

vult u de gegevens in zodat deze 

uiteindelijk ook met de goede eisen op 

het fytosanitair certificaat komen.  

Bij de grondstoffen vult u de 

hoeveelheid in van deze soort. In dit 

voorbeeld zitten er in de mix 3 colli 

(10kg) aan rode paprika’s met origine 

Spanje. Vul hier alle gegevens in over het 

product en druk op “Bewaar”. 

 

 

 

 

 

 

Dit doet u voor alle producten in deze mix via de knop “Nieuwe grondstof” totdat alle regels zijn 

aangemaakt, In dit voorbeeld bestaat de paprika mix uit producten met drie verschillende landen van 

oorsprong (ES, MA en IL). 

 

 

Klik vervolgens op “Bewaar” om de gegevens op te slaan en af te ronden 

Als u alle producten heeft ingevuld komt u in een overzicht zoals hierboven en is de orderregel 

PAPRIKAMIX compleet. Als totaal was in stap 1 het aantal van 9 colli met 30kg netto ingevuld; dat klopt nu 

ook met het aantal dat in de mix ingevuld staat. 

Op de inspectielijst komt deze regel op de onderstaande manier naar voren, hier kan de inspecteur 

duidelijk zien waaruit deze mix bestaat. 
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De regel komt dan als volgt op het fytonitair certificaat: 

 

 

In bovenstaand voorbeeld is de PAPRIKAMIX uitgelicht, maar de productnaam MIX werkt op dezelfde 

manier. MIX is voor alle overige producten die verschillende landen van oorsprong bevatten of 

producten met verschillende botanische namen.  

 

 


