Compost / Zuiveringsslib / Bodem
Opdrachtgever
Klant
nummer

Datum
monstername

Adres/sticker

Naam

Dienstverl. RM

Code RM

Straat/
huisnummer
Postcode/
woonplaats

Monsternummer

Aantal monsters
per order

Land

Nummer
offerte

Order
nummer

Projectcode

Hoeveelheid meegenomen
materiaal (liter)

Datum
ontvangst

Keurcompost

Tekst op factuur
en verslag
(max. 25 pos.)
Melden aan Dienst Regelingen

BRS-nummer

Opnemen in 12 maandelijks
voortschrijdend gemiddelde

Laatste analysenummer

Dienst
Regelingen

Product

GFT-compost (605)
Groencompost (608)

zuiveringsslib
steekvast
zuiveringsslib
vloeibaar

Overige compost (610)

Order genomen bij

Klant
nummer

Kopie aan

Naam
Straat/
huisnummer
Postcode/
woonplaats

bodem
Land

Partijaanduiding
Aanvullende bepalingen

Onderzoekpakketten
Onderzoek

pH-water

Pakket RVO (N, P, droge stof)

C/N gemeten

Overige nutriënten (K, Mg, S, pH-KCl, CaCO3, EC,
chloride, organische stof en droge stof) *
Zware metalen (incl. organische stof en droge stof)
Stabiliteit Respiratiemeting (Oxitop incl. org. stof)
Onkruidkiemtoets
* Pakket Overige
nutrienten niet
mogelijk bij verse
monsters met
uitzondering van
K, Mg en org. stof
en DS (zie ook
ommezijde)

Monster
gerelateerde
gegevens

IN57-201510

Verontreinigingen Compost (glas >2 mm, glas >20 mm, droge stof, overige bodemvreemde verontreiniging, Steen >5 mm)
Nematoden (plant- en niet plantparasitaire aaltjes)
Bodempakket (8 zware metalen, organische stof, lutum)
Bij Bodempakket:
Onderzoeknummer

Perceelsnaam
Kadastrale
ligging

Opmerkingen

Bodemgebruik

Bemonsterde laag

Grondsoortcode

Bemonsterde
oppervlakte

--

h
a

cm

Toelichting orderformulier compost/zuiveringsslib/bodem
Met ingang van 1 januari 2008 wordt het bestaande orderformulier kwaliteitsonderzoek BOOM/Compost
(IN 57-200611) vervangen door een nieuw orderformulier compost/zuiveringsslib/bodem
(CSJE8048.DIV). Het nummer staat links-onder op de achterzijde van het formulier.
S.v.p. alle oude formulieren vernietigen!

Invullen orderformulier
bovenste invulvak
•
het adresvak 'opdrachtgever' (rechtsboven) volledig invullen. Zo mogelijk het klantnummer ook invullen
•
datum monstername: de datum van monsterneming invullen
•
code rm: de code van Eurofins-monsternemer. Indien zelf genomen dan H508 invullen
•
dienstverlening RM: in te vullen door de Eurofins-monsternemer
•
aantal monsters per order: 01 invullen
•
monsternummer: in te vullen door de Eurofins-monsternemer
•
datum ontvangst: in te vullen door het laboratorium
•
offertenummer: indien van toepassing
•
ordernummer: in te vullen door het laboratorium
•
tekst op factuur: deze tekst wordt afgedrukt op de factuur.
vak Dienst Regelingen
•
hokje 'melden aan Dienst regelingen': Hier alleen een kruisje plaatsen als de analyseresultaten van N, P en droge stof door
het laboratorium elektronisch moeten worden aangemeld bij de Dienst Regelingen.
In dit geval moet, behalve het BRS-nummer, ook het analysenummer van het laatst ingestuurde monster ingevuld worden.
•
hokje 'opnemen in 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde'. Hier alleen invullen als de analyseresultaten moe-ten
worden opgenomen in het 12-maandelijks gemiddelde (bij continu productieproces).
In dit geval moet, behalve het BRS-nummer, ook het analysenummer van het laatst ingestuurde monster ingevuld worden.
•
In geval van inzending van het eerste monster voor opneming in het 12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde in het hokje
'laatste analysenummer' tien negens schrijven (9999999999).
vak product
•
het betreffende product aankruisen.
•
order genomen bij: Hier kan men volstaan met het invullen van het klantnummer en de naam van het bedrijf waar het
monster is genomen. Indien het opgegeven (volledige) adres een kopie van het onderzoek moet ontvangen het betreffende
hokje aankruisen.
partijaanduiding: de naam van het te onderzoeken monster invullen.
•
in geval van aanmelden bij DR is voor een duidelijke herkenning van de partij of locatie een eenduidige omschrij-ving van
belang.
onderzoek
•
Het/de gevraagde pakket(ten) aankruisen.
monstergerelateerde gegevens
•
In geval van onderzoek van een perceel in verband met toepassen van zuiveringsslib, kunnen hier de perceelsge-gevens
worden ingevuld.

Benodigde hoeveelheid monstermateriaal
Onderzoekspakket (voor samenstelling zie orderformulier)

Hoeveelheid materiaal

Pakket Dienst Regelingen
Overige nutriënten (S, pH-KCl, CaCO3, EC, Chloride niet bij

1 liter*
1 liter*

zuiveringsslib vloeibaar)

Zware metalen

1 liter*

Stabiliteit respiratiemeting (Oxitop)

5 liter

Onkruidkiemtoets

10 liter

Verontreiniging Compost
Nematoden (plantparasitaire aaltjes)

10 liter
1 liter

Bodempakket

1 liter

* Bij combinatie van deze pakketten is totaal één liter voldoende

Verzendadres:

Eurofins Agro
Binnenhaven 5
6709 PD WAGENINGEN

Nog vragen? Je kunt altijd bellen met Eurofins Agro Klantenservice, telefoonnummer 088 - 8761006
CSJE8048.DIV
1 mei 2012
ESc/JE/Meu

