Verklaring gebruik Calypso in bedekte teelten
(Bedrijfs)naam:
Straat:
Plaats:
(mobiel) telefoonnummer:
E-mailadres:
Ondergetekende:
(eigenaar/verantwoordelijke)
Toeleverancier Gewasbeschermingsmiddelen:
Gevestigd te:
CDG - Certificatienummer:

Toelichting op deze verklaring gebruik:
Deze verklaring wordt ondertekend om het belang van een juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te
benadrukken. 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.
Het tekenen van deze verklaring benadrukt de plicht en verantwoordelijkheid van gebruikers van
gewasbeschermingsmiddelen te handelen conform de wet- en regelgeving en zorgvuldigheid te betrachten bij de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen om schade aan milieu en gezondheid tot een minimum te beperken.
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is:
Eigenaar/verantwoordelijke verklaart;
dat hij/zij geen ongezuiverd filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij
grondgebonden teelten op het riool of op het oppervlaktewater loost; of
dat hij/ zij het middel inzet bij de bedekte teelt van framboos en/ of bessen; of
dat hij/ zij beschikt over een goed werkende zuiveringsvoorziening die voldoet aan de voorwaarden zoals
beschreven in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van Calypso, toelatingsnummer 12452.
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift stelt de dat drain-, drainage en filterspoelwater uitsluitend op het
oppervlaktewater of riool mag worden geloosd, nadat het door een goed werkende
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Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van onderstaande combinaties van
technieken:
 H2O2 + MDUV + actief koolfilter;
 H2O2 + LDUV + actief koolfilter;
 Ozon + actief koolfilter; of
 Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek.
De zuiveringsvoorziening wordt tenminste éénmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd en
onderhouden door een deskundige op het gebied van zuiveringsvoorzieningen. Een bewijs van de
controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanwezig en op aanvraag direct te tonen.
De eigenaar/verantwoordelijke verklaart verder;


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



uitsluitend Calypso te kopen voor gebruik in bedekte teelten op zijn eigen bedrijf.

Adviseur verklaart;


de teler te hebben voorzien van advisering conform de voorschriften op het etiket.

Te leveren hoeveelheid Calypso:

……………………………………………………… LT

Handtekening EIGENAAR/VERANTWOORDELIJKE

:

Plaats en datum:

Handtekening ADVISEUR:

Plaats en datum:

Naam DISTRIBUTEUR:

Plaats en datum:
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