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AANVRAAG CONTROLE BEZOEK STENGELAAL  
 

TELER:       STE DOSSIER NR:       

 

PERCEELADRES:        

FAX NR:       TELEFOON NR:       

CONTACTPERSOON:       BKD AANSLUITNR       

A.  Noteer de partijen waar u controle voor aanvraagt: 

Cultivar       partij nr.       Cultivar       partij nr.       

Cultivar       partij nr.       Cultivar       partij nr.       

Cultivar       partij nr.       Cultivar       partij nr.       

B.  Meerdere keuzes zijn mogelijk Datum 
Datum 

controle 
Naam keurmeester 

Paraaf 
akkoord 

 Starten met rooien (incl. 

belending) 

         

 Afvoeren + vernietiging plantgoed          

 Afvoeren + vernietiging leverbaar          

 Afvoeren + vernietiging ……….          

 Afvoeren hele partij(en)          

 Naam en adres locatie vernietiging             

C.  Verzoek voor grondbemonstering na de uitvoering van perceelsmaatregel(en) 

 Chemisch grondontsmetting 

afgedekt met plastic 

         

 Chemisch grondontsmetting 

zonder plastic 

         

 Inundatie gestart en beëindigd          

 Perceelmaatregel geen waardplant          

 Anders………          

           

Algemene opmerking       

Ad B.  
- U meldt de start van uw oogstwerkzaamheden via dit formulier. Andere controle momenten meldt u aan uw 

rayonkeurmeester of de BKD in Lisse op de gebruikelijke manier. 
- Locatie vernietiging is alleen mogelijk bij NVWA erkende bedrijven. 
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Ad C.  
- Alleen met dit gemelde en ondertekende formulier wordt door ons behandeld als officieel verzoek tot het aanpassen 

van de status van uw perceel in Perceel Register Stengelaal. 
- De BKD past de status in het register aan  op basis van de resultaten van het  grondonderzoek. 
- Voor alle controlewerkzaamheden hanteert de BKD het geldend verrichtingentarief (start- en uurtarief). Zie onze website 

www.bkd.eu .  

- De kosten van de analyse van de grondmonsters wordt separaat in rekening gebracht. 

- Aanvullende informatie vindt u op www.bkd.eu/ /onze-dienstverlening/wet-regelgeving/stengelaal/  en www.bkd.eu/onze-

dienstverlening/uitvoeringsrichtlijnen/  

 

Naam aanvrager : 

Handtekening voor bevestiging aanvraag 

 

 

 
Controle verzoekformulier PerceelRegisterStengelaal 08032016 

 

http://www.bkd.eu/
http://www.bkd.eu/keuren/stengelaal
http://www.bkd.eu/onze-dienstverlening/uitvoeringsrichtlijnen/
http://www.bkd.eu/onze-dienstverlening/uitvoeringsrichtlijnen/

