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Gebroeders Verkooyen 
LOONBEDRIJF EN MESTDISTRIBUTIE B.V. 

 
 

Gebruikersovereenkomst Mineralenconcentraat 2019 
Met deze overeenkomst geeft u aan dat u gedurende 2018 interesse heeft om Mineralenconcentraat in het kader van het ‘Experiment 
Mineralenconcentraat’  te ontvangen van producent Gebr. Verkooyen BV. Levering is altijd op vrijwillige basis, er is geen afnameplicht. 
 

ONDERGETEKENDEN: 
 
Gegevens gebruiker 

Naam:                                       

Adres:                                       

Postcode: 

      

Woonplaats: 

  
                

Tel:                   Fax:                 

                    Relatienr:                     KvK-nr:                 
 

hierna te noemen: gebruiker 
 

en 
 

Gebr. Verkooyen Loonbedrijf en Mestdistributie BV 
Hokkenberg 8, 4772 PD  Langeweg 
Relatienummer: 201658859, KvK-nummer: 20061856 

 

hierna te noemen: producent  
 

KOMEN OVEREEN: 
 

1. Producent is erkend als deelnemer van ‘Experiment Mineralenconcentraat’ bij het Ministerie 
van Economische Zaken en is als zodanig geregistreerd als ‘Producent van 
Mineralenconcentraat’ zodat betreffende meststof mag worden toegepast als kunstmest-
vervanger (mestcode 120). 

2. Deze overeenkomst loopt vanaf datum ondertekening t/m opzegging. 
3. Gebruiker neemt volgens een nader af te spreken volume en tariefstelling Mineralen-

concentraat (mestcode 120) af van producent.  
4. Gebruiker heeft ca: …....… ha grasland/ ….…… ha maïsland/ …….… ha akkerbouw. 
5. Gebruiker is verplicht om zich voor eerste levering, bij de Dienst Regelingen aan te melden als 

‘Gebruiker van Mineralenconcentraat’. Gebruiker is op de hoogte van de voorwaarden die 
gesteld zijn aan het gebruik van Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Een 
samenvatting van deze voorwaarden zijn aan de achterzijde van deze overeenkomst vermeldt. 

6. Gebruiker machtigt producent namens hem te tekenen voor aanvoer van Mineralenconcentraat 
(mestcode 120) middels het Vervoersbewijs Dierlijke Mest. 

7. Gebruiker stuurt getekende overeenkomst naar producent. Producent stuurt ter bevestiging 
een getekende kopie van deze overeenkomst retour aan de gebruiker. 

 

ONDERTEKENING: 
 

Aldus opgemaakt en ondertekend op d.d. …... - …... – 2019,  te ……………………………….. 

Handtekening 

Gebruiker: 

 
      Producent: 

    
Gebr. Verkooyen BV, Hokkenberg 8, 4772 PD  Langeweg 

Tel. 0168-324918, Fax 0168-323845, E-mail: gebr@verkooyen.nl , Internet: www.verkooyen.nl 
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Gebroeders Verkooyen 
LOONBEDRIJF EN MESTDISTRIBUTIE B.V. 

 
 

Samenvatting van de voorwaarden aan het gebruik van Mineralen-
concentraat als kunstmestvervanger 
 

 Leveringen vinden plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen een geregistreerde 
producent en (aangemelde) gebruiker. Daartoe dient deze gebruikersovereenkomst. 

 

 Om in aanmerking te komen voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger 
moet de gebruiker zich tijdig aanmelden bij de Dienst Regelingen (vóór de eerste levering). Niet 
tijdige of niet juiste aanmelding betekent dat de geleverde Mineralenconcentraat gewoon 
meetelt voor de gebruiksnorm dierlijke mest (werkingscoëfficiënt van de geleverde stikstof is 
80%, mestcode 41). 

 

 Leveringen van Mineralenconcentraat worden geregistreerd aan de hand van Vervoersbewijzen 
Dierlijke Mest (VDM). Voor Mineralenconcentraat wordt mestcode 120 gebruikt. Indien gebruiker 
niet is aangemeld, kan de vervoerder geen VDM’s elektronisch indienen met mestcode 120: het 
VDM kan dan uiteindelijk alleen geregistreerd worden als dierlijke mest (met mestcode 41)! 

 

 De gebruiker moet de volgende gegevens bijhouden: 
1. Oppervlakte en ligging percelen waarop Mineralenconcentraat wordt gebruikt; 
2. Hoeveelheid Mineralenconcentraat wat per perceel is gebruikt; 
3. Voorraad Mineralenconcentraat per 31 december. 

 

 Gebruiker moet op verzoek de gegevens verstrekken en meewerken aan onderzoek naar 
toepassing van Mineralenconcentraat. 

 

 De met Mineralenconcentraat aangevoerde hoeveelheden fosfaat en stikstof tellen altijd mee in de 
stikstof- en fosfaatgebruiksnorm. De werkingscoëfficiënt is altijd 100% (zoals voor alle kunstmest). 

 
Voor een meer uitgebreide toelichting kijk ook op www.rvo.nl, onder mest, onderwerp 
‘Mestbewerking en behandelen’, onderzoek mineralenconcentraat.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebr. Verkooyen BV, Hokkenberg 8, 4772 PD  Langeweg 

Tel. 0168-324918, Fax 0168-323845, E-mail: gebr@verkooyen.nl , Internet: www.verkooyen.nl 

Aanmelden als gebruiker ‘Mineralenconcentraat’ bij de Dienst Regelingen  
(Let op: eenmalig te doen vóór de eerste levering) 
 

Ga naar: www.mijnrvo.nl 
Klik op de knop ‘Registratie en meldingen doorgeven’ en log in; 
Kies ‘Onderzoek mineralenconcentraat’; 
Kies dan het rechts  
Kies tabblad ‘Aanmelding Gebruiker Mineralenconcentraat’; 
Controleer uw registratienummer en druk de aanmelding af en bewaar deze bij u papieren. 
 
Indien u vragen heeft over het aanmelden kunt u bellen naar RVO: 088 042 42 42 

 

Eventuele vragen of opmerkingen: 
 
 

http://www.rvo.nl/
http://www.mijnrvo.nl/

