Opdrachtformulier Bron- & Leidingwater
Opdrachtgever:
Contactpersoon:
Postadres:
Postcode, Plaats:
Telefoonnr.:

Ontvangstdatum:

E-mail adres:

Paraaf:

LET OP: vetgedrukt = verplichte velden om monsters in behandeling te nemen.

Factuuradres:



zie opdr.gever

Resultaat:



uitslagen cc mailen naar:



spoed (alleen mogelijk na overleg, 50% toeslag)
ik ga akkoord met jaarabonnement (1x nippelbemonstering ROBA, 3x alleen ophalen)
ik ga akkoord met jaarabonnement (4x nippelbemonstering door ROBA)
ik ga akkoord met jaarabonnement (1x bronbemonstering door ROBA)

Abonnement:







anders, nl :

Opmerking (evt.):
Bedrijfsgegevens#
KIP1-nr. / UBN2-nr.:

(1= pluimvee, 2= varkens, rund of kalveren)

Lokatie:
Monsternemer:





opdrachtgever
dierenarts
erkend lab

Naam + handtekening monsternemer:



Monstergegevens#

Bemonsteringsplek#

Stalgegevens#

1 Bronwater / Leidingwater*

aan de nippel / bron*

hoknr#

2 Bronwater / Leidingwater*

aan de nippel / bron*

hoknr#

3 Bronwater / Leidingwater*

aan de nippel / bron*

hoknr#

4 Bronwater / Leidingwater*

aan de nippel / bron*

hoknr#

Datum bemonstering#

# monster- en bedrijfsgegevens dienen te zijn ingevuld bij in ontvangst nemen van de monsters
* doorhalen wat niet van toepassing is

Pakketten
Onderzoekspakket (diersoort)
Uitgebreid (CW301) varkens
Uitgebreid (CW301) rund
Uitgebreid (CW302) pluimvee
Beperkt (CW303) kalveren
Zuivel (CW304) Qlip
Uitgebreid + (CW312) varkens
Bacteriologisch beperkt

Analyses
pH, NH4, NO3, NO2, Cl, Na, Fe, SO4, Mn,°D, kiemgetal,coliformen
pH, NH4, NO3, NO2, Cl, Na, Fe, SO4, Mn,°D, kiemgetal,coliformen
pH, NO2, Fe, Mn, hardheid, kiemgetal, E. coli, gisten&schimmels
pH, NO3, NO2, Fe, hardheid, kiemgetal
pH, NO3, NO2, Cl, Fe, Mn,°D, kiemgetal, coliformen
pH, NH4, NO3, NO2, Cl, Na, Fe, SO4, Mn,°D, kiemgetal, E.coli,G&S
kiemgetal, E. coli, gisten&schimmels

1 2 3 4
























































Losse analyses
Alleen invullen als aanvulling op pakket of bij onderzoek van losse analyses
kiemgetal 22°C - coliformen - E.coli - gisten&schimmels - enterococcen - clostridia - salmonella
pseudomonas - pH - NH4 - NO3 - NO2 - Cl - Na - Fe - SO4 - Mn - hardheid - geleidbaarheid

Monsternr.

ROBA Laboratorium B.V. Florijn 4, 5751 PC Deurne, Postbus 330, 5750 AH Deurne, telefoon 0493-326030, fax 0493-311939, KvK 17.10.25.36
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
De voorwaarden zijn ook in te zien via de website www.robagroep.nl en worden op verzoek toegezonden.

