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Opdrachtformulier voor voedingsmiddelen 
 

Klantnummer:       

Bedrijfsnaam:       

Adres:       

Postcode & plaats:       

Contactpersoon:       

E-mailadres:       

Telefoonnummer:       

Datum monstername:       Temperatuur monster:       

Tijd monstername:       Datum productie:       

Naam monsternemer:       Datum houdbaar:       

Plaats monstername:       Bewaartemperatuur: 4°C / 7°C / Kamertemp. / Vriezer 
 

Productomschrijving:       Merk:       

Variëteit:       Teler:       

Land van herkomst:       GGN/GLN:       

Monstercode:       Perceel:       

Leverancier:       Biologisch: Ja / nee 

Traceabilitycode:       Spoed: Ja / nee 
 
 
Uit te voeren 
analyse(s) 
microbiologisch 
 

 Aeroob kiemgetal 30°C  Alicyclobacillus kiemgetal 

 Gisten / schimmels kiemgetal  Campylobacter spp in 25 gram 

 E.coli kiemgetal  EHEC (STEC) in 25 gram 

 Enterobacteriaceae kiemgetal  Salmonella in 25 gram 

 Coliformen kiemgetal  Listeria monocytogenes in 25 gram 

 Bacillus cereus kiemgetal  Listeria monocytogenes kiemgetal 

 Staphylococcus kiemgetal  Legionella pneumophila 

Uit te voeren 
analyse(s) chemisch 
 

 Residu screening GC-MSMS / LC-MSMS  Vitamines:       

 Residu specifiek:        Mycotoxine:       

 Zware metalen  Anders:       

Uit te voeren 
analyse(s) 
voedingswaarden 
 

 Suikers  Vet  Droge stof  Vezels 

 Eiwit  Vetzuren  As   

 Voedingswaarde groot pakket (suikers, eiwit, vet, vetzuren, vocht, as, vezels, koolhydraten) 

 Voedingswaarde klein pakket (eiwit, vet, vocht, as) 

Opmerkingen:       

 
 
Wilt u een onafhankelijke monstername, neem dan contact met ons op via monsterophalen@agrocontrol.nl of bel +31 15 257 25 11. 
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