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AANVRAAG CONTROLE VROEGROOIREGELING AARDAPPELEN 2023 

 
 

 
ALGEMENE GEGEVENS (s.v.p. in blokletters)   
 
Teler- Klantnummer: ___________________________________ KVK nummer: ________________________ 
 
Naam aanvrager: __________________________________________________________________________  
     
Adres:                  __________________________________________________________________________  

     
Postcode:            _____________________________ Woonplaats: ___________________________________ 
 
Telefoon (vast):    _____________________________ (mobiel): ______________________________________ 
 
E-mail:                  __________________________________________________________________________ 
 
vraagt aan controle op vroegrooiregeling aardappelen: (gewenste keuze aankruisen; zie toelichting) 
  Controledatum 
 1 op 2 (1:2), Noord-Nederland 10 juli 
 1 op 2 (1:2), Noord-Nederland (gebied Heerhugowaard/Geestmerambacht) 20 juli 
 1 op 1 (1:1), Noord-Nederland (gebied Opperdoes of Langedijk) 10 juli 
 1 op 2 (1:2), Zuid-Nederland 1 juli 

 
GEGEVENS VAN HET PERCEEL(SGEDEELTE) WAARVOOR CONTROLE WORDT GEVRAAGD (max. één perceel !) 

X-Y coördinaat perceel(sgedeelte): X: ________ Y: _________ 
Oppervlakte: ________ ha, _________ are 

 
Het perceel(sgedeelte) heb ik volgens de voorschriften in de toelichting ingetekend op een (kopie)kaart van de hieronder aangekruiste 
organisatie, met bijbehorende kaart- of perceelskenmerken. (de kaart meesturen met deze aanvraag) 
 de NVWA: Topografische kaart nr.: ___________________ perceelsnr.: _________ 
 het Kadaster: Perceel kadastraal gemeente: __________________ sectie: ______________ nummer: _________ 
 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO / LNV-loket): perceelsnummer: ______ (evt. zelf nummer geven) 
 overig (o.a. kavelkaart): perceelsnummer: ________ (evt. zelf nummer geven) 

 
NB: Op de kaart dienen eveneens uw naam en adresgegevens, evenals één of meerdere vaste punten, zoals een huis of wegkruising, 
voor te komen. Ook graag namen van wegen vermelden! 

 
AANVRAAGKOSTEN 
 
De kosten voor de behandeling van de aanvraag bedragen € 258,25 (excl. BTW).  
Hiervoor ontvangt u separaat een factuur. 

 
ONDERTEKENING 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: _____________________ Handtekening: ___________________________________ 

- Lees eerst de bijbehorende toelichting. 

- Het formulier dient vóór 15 juni 2023 ingediend te zijn. 
- Deelname is niet mogelijk bij de teelt van NAK-pootaardappelen. 
- Voor de betaling van de kosten verbonden aan deze aanvraag, ontvangt 

u separaat een factuur. Zie toelichting. 
- Per aanvraag kan slechts één perceel worden aangemeld.  

Dit formulier (incl. (kopie)kaart en evt. 
bewijsstukken) opsturen naar: 
NAK 
t.a.v. Afdeling Teeltvoorschriften 
Postbus 1115 
8300 BC  EMMELOORD 
teeltvoorschriften@nak.nl 


