
 

Zie ommezijde 

Verklaring gebruik voor  
Benevia® in onbedekte opkweek van prei 

 
Gegevens van preiplantenkweker 

Achternaam:  

Voornaam:  

Straat:  

Postcode en plaats:  

Telefoonnummer:  

Bewijs van vakbekwaamheid (nummer):  

Bewijs van vakbekwaamheid (vervaldatum):  

 

Gegevens van adviseur van de distributeur / gewasbeschermingsmiddelenleverancier 

Achternaam  

Voornaam  

Bedrijf (distributeur):  

Bewijs van vakbekwaamheid (nummer):  

Bewijs van vakbekwaamheid (vervaldatum):  

 
De preiplantenkweker verklaart: 

 
1. Het middel volgens de voorschriften van de vrijstellingsregeling te zullen toepassen, wat in de onbedekte 

opkweek van prei inhoudt dat het middel uitsluitend maximaal 2 keer mag worden toegepast in een dosering van 
0,75 liter per hectare, met een interval van minimaal 7 dagen. De veiligheidstermijn is 14 dagen; 

2. Akkoord te zijn met het feit dat de distributeur, waar de adviseur werkzaam is, een afschrift van deze 
verklaring verstuurt aan Stichting CDG. De stichting behandelt deze informatie vertrouwelijk, waarbij het 
gerechtigd is de verklaring door te geleiden naar bevoegde toezichthouders, zoals de NVWA; 

3. Het middel enkel te zullen toepassen in de periode waarvoor de vrijstelling geldt: 17 juni 2017 – 28 augustus 2017; 

4. Te beschikken over  ………………………………………………… hectare onbedekte opkweek van prei; 

5. Met deze transactie  …………………………………………………  liter Benevia® aan te schaffen;  

6. Akkoord te zijn met het voorleggen van deze verklaring aan Plantum ter controle van het opgegeven aantal 
hectares, op basis van de areaalgegevens zoals bekend bij Naktuinbouw.  
Plantum verrekent de kosten voor deze dienstverlening en voor de vrijstelling (beoordelingskosten door de 
overheid) intern voor Plantum-leden. Niet-Plantum-leden brengt Plantum € 64,-/ha in rekening 
Disclaimer: Plantum spant zich hiermee in Benevia beschikbaar te krijgen voor de opkweek van preiplanten. 
Plantum kan hier echter geen garantie voor afgeven en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die 
uit deze dienstverlening van Plantum zou mogen voortvloeien, anders dan in geval van opzet of grove 
nalatigheid aan de zijde van Plantum; en 

7. Het restant van het middel Benevia® binnen 1 maand nadat de vrijstellingsregeling is verstreken te 
retourneren aan de distributeur (enkel afgesloten verpakkingen), dan wel aantoonbaar af te voeren naar een 
KGA-depot.



 

Deze verklaring maakt onderdeel uit van het CDG certificatieschema dat vanaf 3 augustus 2009 algemeen verbindend is 
verklaard (Staatscourant nr.11586). Stichting CDG draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaring. 

Meer informatie zie: www.stichtingcdg.nl. 
 

Versiedatum: 19 juni 2017 

 

De adviseur verklaart; 

1. De preiplantenkweker te voorzien van een afschrift van de gebruiksvoorschriften (WG) van de 
vrijstellingspublicatie; en 

2. Te hebben geadviseerd conform de gebruiksvoorschriften en te hebben gehandeld conform CDG-
normonderdeel 5.3 inzake gecontroleerde distributie. 

 
 
 
 
Handtekening preiplantenkweker:    Handtekening adviseur:  
 
 
 
 
………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 
 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum: 

 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 
 
 
 
Door de adviseur op te sturen aan: 
 
Plantum  
Per email : c.denbraver@plantum.nl  of per fax: 0182 - 688667 t.a.v. C. den Braver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In te vullen door Plantum 
 
Goedkeuring verleend op:   ……………………………………………………… 
 
 
 
Naam medewerker Plantum:  ……………………………………………………… 
 
 
Handtekening Medewerker Plantum:    Plaats en datum: 

 

 

 
…………………………………………    ………………………………………… 
 

   

http://www.stichtingcdg.nl/
mailto:c.denbraver@plantum.nl
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