
   

 

Orderregelscherm 

  

 

 
 

 

Uw referentie, moet ik dat invullen?  

Nee, dit is niet verplicht. Het is wel makkelijk voor het 

terugzoeken van een order. 

 

Ik heb bossen (bunches) in mijn zending,  
hoe geef ik dat aan?  
Bij productomschrijving vult u in de juiste taal bossen in. 
 
Waar vul ik het aantal stelen in?  
Wat vul ik in bij aantal en handelseenheid?  
Het aantal stelen of potten. 
 
Waar vul ik de behandelingen in die op het certificaat 
vermeld moeten staan?  
Bij aanvullende exportgegevens kunt u dat invullen. 
 
Andere gegevens zoals; 

 Groeiplaats invullen bij municipality 

 Naam kweker  

 NAK registratie nummer 
Deze kunt u ook invullen bij de aanvullende exportgegevens. 
 
 
 IVI nummer wat is dat? 
Lees hier over meer.    
 
 

 
 
 

 

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


 
 
Moet ik alles invullen bij export eiskenmerken?  
 

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 
 

 


