AANMELDFORMULIER CRV MINERAAL
Naam:

UBN-nr.:

Adres:
BRS-nr.:

Postcode:
Woonplaats:

KVK-nr.:

Machtiging (aankruisen wat van toepassing is):
Als u gebruik wilt maken van de automatische koppeling van percelen en bodemonderzoeken in het nieuwe CRV Mineraal
dient er een KvK-nummer (Kamer van Koophandel) en BRS-nummer geregistreerd te zijn bij RVO. U kunt uw KvK-nummer en
BRS-nummer registreren of wijzigen via 'Mijn dossier' bij RVO.
Ook dient u een machtiging af te geven op de website 'Mijn dossier' van RVO, dat RVO uw perceelsgegevens, VDM's en
melkfosfaatreferentie mag leveren aan CRV. CRV gebruikt de genoemde gegevens uitsluitend voor verwerking in het product
CRV Mineraal ten behoeve van rapportages die CRV opstelt in het kader van verplichtingen voor de mestwetgeving. Gebruik
voor het afgeven van de machtigingen het KvK-nummer 9128755 van CRV.
Ja, ik ga ermee akkoord dat melkleveringsinformatie van mijn bedrijf door CRV wordt opgevraagd bij mijn zuivelonderneming
en wordt verwerkt in het product CRV Mineraal.
Ja, ik ga ermee akkoord dat CRV gegevens van grond- of voeronderzoeken opvraagt t.b.v. CRV Mineraal, hiervoor is het
invullen van een klantnummer verplicht.
CRV kan de resultaten van het grond- of voeronderzoek opvragen bij alle geaccrediteerde sterlabs die daaraan hun
medewerking willen verlenen.
Laboratorium naam:
Klantnr.:

Ja, ik ga ermee akkoord dat mijn adviseur toegang krijgt tot mijn CRV Mineraal:
Firmanaam:
CRV Relatienr. firma:
Naam adviseur:
Relatienr. adviseur:

Jaartarief CRV-Mineraal:
Per bedrijf € 84,60 | 1e – 200e dier € 0,94 | 201e – 400e dier € 0,47 | 401e – 600e dier € 0,23 | 601e dier en meer € 0,00

435-18 CRV Mineraal Rundvee

U kunt dit aanmeldingsformulier sturen naar:
CRV Klantenservice, Antwoordnummer 1400, 6800 VC Arnhem
tel: (088) 00 24 440, fax: (088) 00 24 449, email: klantenservice.nl@crv4all.com

Handtekening:

Datum:

Uw deelname aan CRV Mineraal loopt per kalenderjaar. Uw deelname wordt steeds met een periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd , tenzij u zich minimaal 2 maanden
voor de start van het nieuwe kalenderjaar afmeldt. Op alle met CRV gesloten overeenkomsten zijn de leveringsvoorwaarden van CRV Holding BV van toepassing,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem die wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden.

HET VERNIEUWDE

CRV MINERAAL
VEESTAPEL
VOER
MEST
GROND

JANUARI

FEBRUARI

APRIL/MEI

APRIL/AUGUSTUS

SEPTEMBER/OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

