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 TARIEVEN FYTOSANITAIRE INSPECTIES IM- EN EXPORT 1 januari 2019

 Algemeen                    €

 - Jaarbijdrage Handel per geregistreerde 61,09                                

- Vergeefse reis (3,4) per inspectieaanvraag 137,64                             

 Inspecties im- en export 

 - Basistarief bij aanvraag via CLIENT Export/Ketenregister (1,2,6) per inspectieaanvraag 50,89                                

 - Basistarief bij aanvraag via telefoon/e-mail (1,2,6) per inspectieaanvraag 61,14                                

 - Minutentarief (bij bedrijf en op kantoor BKD) (1,2,6)    per minuut 1,38                                  

- Planningstoeslag spoedaanvragen en -wijzigingen (5)  per aanvraag 82,80                                

 Documenten en certificaten 

- Documentcontrole igv verleggen inspectie andere lidstaten of locatie per zending 8,85                                  

 - Waarmerken certificaat zonder inspectie p/minuut min. € 7 p/opdracht 1,38                                  

 - Centraal Waarmerken (7) per certificaat 14,50                                

 - Certificaat model 10EE per certificaat / sticker 0,14                                  

 - Replacement fytosanitair certificaat per certificaat 52,91                                

 - Afgifte importcertificaat per certificaat 2,12                                  

 - Exportcertificaat via Ketenregister (6) per certificaat 5,18                                  

 - Teeltverklaring. Per document van maximaal 11 regels 47,78                                

 Landenprinterbonnen 

 - Afstempelen landenprinterbon <1 dag (voor 10.00 uur brengen, uiterlijk 17.00 uur klaar) per printerbon 3,26                                  

 - Afstempelen binnen 3 uur per printerbon 4,35                                  

 - Afstempelen printerbon binnen 1 uur per printerbon (max. 10 stuks) 6,48                                  

 - Toeslag verzending printerbon per e-mail per printerbon 5,49                                  

 Exportdocumenten 

 - Verzamel leveranciersdocument (Australië en Nieuw Zeeland)                                              per document (max. 17 regels) 31,37                                

 - Aanmelding lotnummers voor exporttoets                    Via DKL per aanvraag 3,11                                  

 - EU communicatiedocument per document 47,73                                

 Tarieven werkzaamheden stengelaal 

- Behandelkosten stengelaal (aanmaken dossier) per perceel 18,48                                

- Transportkosten grondmonster (extern lab) per perceel 18,48                                

 - Werkzaamheden keurmeester (inmeten, controlemaatregelen, bemonstering). (1, 2) per minuut (minimum € 20,70) 82,80                                

 VERRICHTINGENTARIEF VOOR ALLE ANDERE NIET-VERMELDE ZAKEN 

 - Starttarief ( 1, 2,6 ) per gebeurtenis 42,86                                

 - Uurtarief ( 1, 2,6 ) per minuut (minimum € 20,70) 82,80                                

(1) Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50%

(2) Op zon- en feestdagen: toeslag 100%

(3) Buiten reguliere werktijden en op zat.-, zon.- en feestdagen: toeslag 100%

(4) Serviceniveau: indien een inspectie wordt aangevraagd voor een

    specifiek tijdstip, dan geldt er een toeslag van 50% op de geldende basistarieven.

(5) Indien een keuring na 16.30 uur op de werkdag voorafgaand aan de

    verzochte keuringsdatum wordt aangevraagd of gewijzigd, dan geldt er

    een toeslag van € 82,80 op de geldende basistarieven.

(6) Exportcertificaat via Client Export zie Tarieven Derden blz 3.

 (7] Dit is exclusief KR- en e-CertNL-tarief

     Kosten Ingebrekestelling € 7,60. Rente 1% per maand vanaf 6 weken na factuurdatum.

    Facturatie jaarbijdrage bedrijven, partijen en areaal vindt plaats in maart voor de voorjaarsgewassen en in augustus voor de zomergewassen.
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 TARIEVEN MONSTERKEURING  1 januari 2019

 Monstername                    €
 - Starttarief (1,2)  per start 20,70                                
 - Uurtarief (1,2) per minuut (minimum € 20,70) 82,80                                

Een laboratoriumtoets bestaat uit een extractie of een zuivering van een bol, knol of blad en tenminste één virus. 

Canna 
 - Blad PCR  zuivering per partij van 30 blaadjes  per monster 142,72                             
 - Blad PCR - 10 zuivering per partij van 30 blaadjes per monster 142,72                             

 Dahlia  
- Knol ELISA extractie per monster 32,93                                

 - Knol ELISA op nummer extractie per monster 34,37                                

Gladiolus 
- Knol ELISA extractie per monster 78,43                                
- Knol PCR zuivering per monster 111,04                             

Lilium
- Blad ELISA extractie per monster 27,80                                
- Bol ELISA extractie per monster 109,95                             

 - Bol PCR mengmonster zuivering per monster 111,04                             
 - Bol PCR 10X24 zuivering per monster 111,04                             

 Narcissus 
 - Bol ELISA extractie per monster 78,43                                

 Tulipa  
- Blad ELISA extractie per monster 53,84                                
- Bol ELISA extractie per monster 80,50                                

 - Bol PCR zuivering per monster 111,04                             

 Zantedeschia  

 - Blad ELISA extractie per monster 175,90                             
 - Blad ELISA extractie - inzoomen 360 planten  per monster 228,59                             
 - Knol PCR zuivering per monster 111,04                             

Virus
 - ArMV per monster 15,69                                
 - DsMV per monster 31,37                                
 - DsMV 360 planten per monster 47,05                                
 - KoMV per monster 31,37                                
 - KoMV 360 planten per monster 47,05                                
- LMoV per monster 15,69                                
- LMOV MM3 (8) per monster 11,76                                
- LSV per monster 15,69                                
- LSV MM3 (8) per monster 11,76                                
- LVX per monster 15,69                                
- LVX MM3 (8) per monster 11,76                                
- PlAMV per monster 15,69                                
- PlAMV MM3 (8) per monster 11,76                                

 - Poty per monster 15,69                                
 - SLRSV per monster 37,89                                
 - TBV per monster 15,69                                
 - TRV per monster 15,69                                
 - TSWV per monster 15,69                                
 - TVX per monster 15,69                                
- TVX MM3 (8) per monster 11,76                                

Opplantmonsters (7)
 - Canna per monster 79,20                                
- Crocus per monster 49,23                                
- Dahlia per monster 42,29                                
- Gladiolus per monster 90,59                                
- Iris per monster 120,87                             
- Tulipa per monster 61,81                                

 - Zantedeschia  per monster 116,16                             

(1) Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50%

(2) Op zon- en feestdagen: toeslag 100%

 (7) Bij monstername na sluitingsdatum geldt een toeslag van 100%. 
(8) MM3 kan alleen toegepast worden bij Lilium blad ELISA labtoetsen

      Kosten Ingebrekestelling € 7,60. Rente 1% per maand vanaf 6 weken na factuurdatum.
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 TARIEVEN MONSTERKEURING (vervolg) 1 januari 2019

Overige laboratoriumtoetsingen                    €

- PCR: 1 mengmonster per monster 126,72                             

Verhoogde dienstverlening (10)

- Tulipa, Lilium, Dahlia: Spoed (binnen 5 werkdagen na ontvangst laboratorium) per monster 68,80                                
 - Administratiekosten meedraaien op ander monster per monster 32,35                                

 TARIEVEN VELDKEURING  1 januari 2019

 Algemeen                    €

 - Jaarbijdrage Teelt via DKL per geregistreerde 205,92                             

 - Toeslag op jaarbijdrage bij niet - DKL per geregistreerde 58,08                                

 - Registratietarief per partij (max. 200 partijen) 5,01                                  

 - Oppervlaktetarief per are (max. 12.000 are) 0,92                                  

- Administratiekosten late registratie (1,2) per minuut (minimum € 20,70) 1,38                                  

- Administratiekosten te laat indienen registratie per registratie 82,57                                

 - Abonnement BKD - nieuws  per jaar 24,59                                

 Veldkeuringen 
- Starttarief (1,2) per start 20,70                                

 - Uurtarief (1,2) per minuut (minimum € 20,70) 82,80                                

 Aanvullende werkzaamheden kwaliteitskeuring 
 - Verstrekken van vervangend certificaat per certificaat 31,37                                
 - Verstrekken van keuringsbevindingen op verzoek  per formulier 47,78                                
 - Rooien en retourneren van monster per monster 87,07                                

 Publicaties kwaliteitskeuring (e-mails) 
 - Lilium per publicatie 14,70                                
 - Tulipa per publicatie 22,62                                
 - Alle overige overzichten per publicatie 9,83                                  

 Verrichtingentarief voor alle andere niet vermelde zaken 

 - Starttarief (1,2)  per start 42,81                                
 - Uurtarief (1,2) per minuut (minimum € 20,70) 82,80                                

 (1) Buiten reguliere werktijden en op zaterdag: toeslag 50% 

 (2) Op zon- en feestdagen: toeslag 100% 

(10) Onder voorbehoud dat aan de verhoogde dienstverlening kan worden voldaan.

    Kosten Ingebrekestelling € 7,60. Rente 1% per maand vanaf 6 weken na factuurdatum.

    Facturatie jaarbijdrage bedrijven, partijen en areaal vindt plaats in maart voor de voorjaarsgewassen en in augustus voor de zomergewassen.

 TARIEVEN DIENSTEN EN ONDERZOEK DERDEN 1 januari 2019

 Tarieven NVWA                    €

- Extern - laboratoriumonderzoek (exclusief monstername) (11) per monster v.a. € 185,66

 - Exportcertificaat via CLIENT Export per certificaat 6,98                                  

 Tarief extern lab 

-  Analyse grondmonster stengelaal DNA (11) per monster 51,77                                

-  Analyse grondmonster stengelaal PD Pakket (Specifieke groepen stengelaal) (11) per monster Op aanvraag

 Tarieven NAK 
 Hyacinthus 

-  PCR bol laboratoriumtoets 200 bollen (Dickeya) (11) per monster 240,00                             

 Tarieven Naktuinbouw 
Ornithogalum

-  PCR bol laboratoriumtoets (ArMV en TRV) (11) per monster nog niet bekend

Iris

-  PCR bol laboratoriumtoets (TRV) (11) per monster nog niet bekend

 Dahlia 

-  PCR blad laboratoriumtoets (PSTVd) (11) per monster nog niet bekend

 (11) Wordt verhoogd met € 18,48 Administratiekosten 

    Kosten Ingebrekestelling € 7,60. Rente 1% per maand vanaf 6 weken na factuurdatum.

    Tarieven Diensten en Onderzoek Derden zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de dienstverlener. Aan de afnemer wordt altijd het
    actuele tarief berekend.

 


