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Nederlandse Algemene Keuringsdienst  
voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 

 
AANVRAAG OFFICIEEL AM-ONDERZOEK 

 
 

  METHODE: 

1 = AMEX200cc 1/3 ha 

2 = AMEX600cc 1 ha 

3 = AMEX500cc 1/3 ha 
 

NAW aanvrager: …………………………………………    KvK nr: ……………………. 

  

NAK nr:………….. Mobiel: ………………………..  E-mail: ……………………………. Gebiednr**: ………………… 

X-Y coördinaat perceel. (Perceelnummer topografische kaart 

Online Percelen) 

Oppervl. 

in ha. 

Methodenr. 

 

Onderzoekstermijn 

Voor detailinformatie onderzoekstermijnen zie toelichting en 

tarieven 

Paraaf 

akkoord 

** 

 X:                                   Y: 
 

1 (AMEX 200cc 1/3 ha) 

2 (AMEX 600cc 1ha) 

3 (AMEX 500cc 1/3ha) 

 

Na aardappelteelt (uitslag 1 september volgende jaar) 

Uitgesteld (uitslag 1 september volgende jaar) 

Standaard  (uitslag 6 weken na bemonstering)

Versneld (uitslag 2 weken na bemonstering)  

Spoed (uitslag 5 werkdagen na bemonstering) 

 
 Aanduiding ligging*: 

 

   Vrij voor bemonstering vanaf: 

 X:                                   Y: 

 

1 (AMEX 200cc 1/3 ha) 

2 (AMEX 600cc 1ha) 

3 (AMEX 500cc 1/3ha) 

 

Na aardappelteelt (uitslag 1 september volgende jaar) 

Uitgesteld (uitslag 1 september volgende jaar) 

Standaard  (uitslag 6 weken na bemonstering)

Versneld (uitslag 2 weken na bemonstering)  

Spoed (uitslag 5 werkdagen na bemonstering) 





   Aanduiding ligging*: 

 

 Vrij voor bemonstering vanaf: 

 X:                                   Y: 

 

1 (AMEX 200cc 1/3 ha) 

2 (AMEX 600cc 1ha) 

3 (AMEX 500cc 1/3ha) 

 

Na aardappelteelt (uitslag 1 september volgende jaar) 

Uitgesteld (uitslag 1 september volgende jaar) 

Standaard  (uitslag 6 weken na bemonstering)

Versneld (uitslag 2 weken na bemonstering)  

Spoed (uitslag 5 werkdagen na bemonstering) 





   Aanduiding ligging*: 

 

 Vrij voor bemonstering vanaf: 

 X:                                   Y: 

 

1 (AMEX 200cc 1/3 ha) 

2 (AMEX 600cc 1ha) 

3 (AMEX 500cc 1/3ha) 

 

Na aardappelteelt (uitslag 1 september volgende jaar) 

Uitgesteld (uitslag 1 september volgende jaar) 

Standaard  (uitslag 6 weken na bemonstering)

Versneld (uitslag 2 weken na bemonstering)  

Spoed (uitslag 5 werkdagen na bemonstering) 





   Aanduiding ligging*: 

 

 Vrij voor bemonstering vanaf: 

 *   voeg in geval van meerdere perceelgedeelten binnen een perceel A, B, C, etc. toe (ook op de  

      kaart)  

 ** in te vullen door NAK medewerker 

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de voorwaarden zoals vermeld op 

www.nak.nl 

Aanv

raagd

atum:  

Handtekening aanvrager: 

Naam NAK medewerker en datum**:    

 

http://www.nak.nl/

