Verklaring Gebruik
Admire® / Kohinor® 700WG / WOPRO Imidacloprid 70 WG
(Bedrijfs)naam afnemer:

Straat:
Plaats:

(mobiel) telefoonnummer:
E-mailadres:
Ondertekenaar namens afnemer

(Bedrijfs)naam toeleverancier:
Gevestigd te:
CDG-certificatienummer:

Met deze Verklaring Gebruik wordt het belang van een juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
benadrukt. Voor een zorgvuldig gebruik en behoud van een effectief middelen- en maatregelenpakket is het van
belang dat de middelen conform de geldende wet- en regelgeving worden toegepast. Afnemer en toeleverancier
van gewasbeschermingsmiddelen erkennen hun de plicht en verantwoordelijkheid om te handelen conform de
wet- en regelgeving en zorgvuldigheid te betrachten om schade aan milieu en gezondheid tot een minimum te
beperken.

Eigenaar/verantwoordelijke bij de afnemer verklaart en toont aan:
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is
Dat hij geen kas in gebruik heeft. Hij overlegt daartoe de meest actuele gegevens van de Gecombineerde
opgave; of
Dat hij een kas gebruikt zonder lozing. Hij overlegt daartoe een certificaat verstrekt door een daartoe
geaccrediteerde organisatie; of
Dat hij een kas gebruikt die voldoet aan alle voorwaarden onder i tot en met v. Hij overlegt daartoe een
certificaat verstrekt door een daartoe geaccrediteerde organisatie.
i.

Al het drainwater, drainagewater en filterspoelwater in de kas wordt, voorafgaand aan lozing op
het oppervlaktewater of het riool, gezuiverd met een waterzuiveringsinstallatie;

ii.

De waterzuiveringsinstallatie is vermeld
Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw;

iii.

De waterzuiveringsinstallatie bereikt aantoonbaar ten genoege
zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid;

iv.

De waterzuiveringsinstallatie is daadwerkelijk in gebruik en wordt adequaat onderhouden; en

v.

Er wordt een logboek bijgehouden van het tijdstip en hoeveelheid van gebruik van het middel,
van het gebruik en het onderhoud van de waterzuiveringsinstallatie, en van de problemen die
zich bij het gebruik van de waterzuiveringsinstallatie voordoen.
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De eigenaar/ verantwoordelijke bij de afnemer verklaart;
•

Akkoord te zijn met het feit dat de distributeur een afschrift van deze verklaring verstuurt aan Stichting
CDG. De stichting behandelt deze informatie vertrouwelijk, waarbij zij wel gerechtigd is deze verklaring
door te geleiden naar bevoegde toezichthouders; en

•

Uitsluitend Admire® / Kohinor® 700WG / WOPRO Imidacloprid 70 WG te kopen voor gebruik op zijn eigen
bedrijf.

De adviseur werkzaam bij de toeleverancier verklaart;
•

De teler te hebben voorzien van advisering conform de voorschriften op het etiket; en

•

Te hebben gecontroleerd dat afnemer voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld op het wettelijk
gebruiksvoorschrift.

Te leveren hoeveelheid Admire® / Kohinor® 700WG / WOPRO Imidacloprid 70 WG
……………………………………………………… KG

Handtekening EIGENAAR/VERANTWOORDELIJKE van de afnemer:

Plaats en datum:

Handtekening ADVISEUR van de toeleverancier:

Plaats en datum:

Deze verklaring maakt onderdeel uit van het CDG certificatieschema dat vanaf 21 augustus 2014 algemeen verbindend is verklaard
(Staatscourant 5486, 2014). Stichting CDG draagt zorg voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaring. Meer informatie zie:
www.stichtingcdg.nl.
Versiedatum: 3 maart 2017

