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AANVRAAGFORMULIER BEDRIJFSREGISTRATIE CDG 
 
 

Bedrijfsnaam:  
 

E-mailadres:  
 

Contactpersoon:  
 

Telefoonnummer:  
 

 
Ondergetekende: 

 verklaart in het bezit te zijn van een ondertekende overeenkomst met een erkende C.I. 
(kopie bijvoegen) en de volgende auditdatum te hebben vastgelegd: 
auditdatum: ________________________________________________________________ 
deze datum dient uiterlijk 2 maanden na eerste levering van gewasbeschermingsmiddelen aan klanten te zijn 
(kopie bijvoegen). Eventuele tekortkomingen dienen binnen 2 maanden na de auditdatum te zijn afgehandeld. 

 

 verklaart op de hoogte te zijn van de overeenkomst (klik hier) die op 22 februari 2019 
algemeen verbindend is verklaard (AVV). 
 

 verklaart alle vestigingen én externe opslagbedrijven, waar activiteiten met 
gewasbeschermingsmiddelen plaatsvinden, te hebben aangemeld bij de Stichting CDG. Een 
extern opslagbedrijf meldt u aan via het 'Registratieformulier extern opslagbedrijf' (klik hier). 
 

 verklaart zich te zullen houden aan de statuten, het registratiereglement (klik hier) en de 
overige voorschriften van de Stichting CDG. 
 

 verklaart (*) inkoop met professionele gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren dan wel 
uit te besteden (**):  
 
Uit besteed aan:___________________________________________________________ 
 
 verklaart (*) opslag met professionele gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren dan wel 
uit te besteden (**): 
 
Uit besteed aan:___________________________________________________________ 

https://www.stichtingcdg.nl/Stichtingcdg/media/StichtingCDG/Downloads/nieuw/2019/Staatscourant-20190222.pdf
https://www.stichtingcdg.nl/Stichtingcdg/media/StichtingCDG/Downloads/nieuw/2019/Registratieformulier-Extern-Opslagbedrijf.pdf
https://www.stichtingcdg.nl/Stichtingcdg/media/StichtingCDG/Downloads/nieuw/2019/Registratiereglement-CDG.pdf
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Bedrijf toont aan dat de locatie voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen/gevaarlijke stoffen plaatsvindt 

conform de geldende regelgeving (zijnde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), activiteitenbesluit, 

etc.). 

Bedrijf toont aan dat degene die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van de opslaglocatie beschikt over 
een geldig bewijs van vakbekwaamheid Distribueren (spuitlicentie III). 

 

 verklaart (*) vervoer met professionele gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren dan 
wel uit te besteden (**): 
Bedrijf toont aan dat het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen/gevaarlijke stoffen plaatsvindt conform de 
geldende regelgeving (zijnde ADR). 

 
Uitbesteed aan: ___________________________________________________________ 

 
 verklaart (*) advisering met professionele gewasbeschermingsmiddelen uit te voeren dan 
wel uit te besteden (**): 
Bedrijf toont aan dat voldoende van het personeel beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid 
Bedrijfsvoeren (spuitlicentie II). 

 
Uitbesteed aan: ____________________________________________________________ 
 
(*) aankruisen wat van toepassing is 
(**) dan gegevens vermelden van het CDG bedrijf waaraan deze handeling is uitbesteed. 

 
Verklaart vanaf het behalen van het CDG certificaat: 

 aan de voorschriften gesteld bij de AVV te (blijven) voldoen. 
 
Op basis van het volledig ingevulde formulier zal het secretariaat uw aanmelding verwerken 
in onze administratie en uw gegevens opnemen in het register. 
 
 
Datum: ___________________________________________________________________ 
 
 
Handtekening contactpersoon bedrijf: ___________________________________________ 
 
 
Retour: info@stichtingcdg.nl 


