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1. Inleiding 

 
Als de marktsituatie voor mageremelkpoeder gunstig is kan de Europese Commissie besluiten om de 
verkoop van het opgeslagen mageremelkpoeder te openen, door middel van een openbare inschrijving. 
Het mageremelkpoeder wordt verkocht op de vrije markt. Het is ook mogelijk dat de Europese Commissie 
het mageremelkpoeder beschikbaar stelt voor het voedselhulpprogramma aan de meest behoeftigen in de 
Europese Unie. 
 
Voor de verkoop publiceert de Europese Commissie een verordening tot opening van de verkoop. 
In deze verordening wordt onder andere bepaalt hoeveel mageremelkpoeder beschikbaar is, wanneer de 
inschrijvingen plaatsvinden, hoe groot de minimum hoeveelheid is en hoe hoog de te stellen zekerheid is. 
 
Vervolgens dient u een inschrijving in bij het betaalorgaan van de lidstaat waar het poeder ligt 
opgeslagen. In Nederland is dit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 
In de inschrijving vermeldt u de hoeveelheid, het opslagpand en de prijs. Tevens stelt u een zekerheid.  
Na de inschrijving stelt de Europese commissie wel of niet een minimum verkooprijs vast. Bij toewijzing 
ontvangt u een verkoopcontract en de factuur. Na betaling kunt u het mageremelkpoeder afhalen en wordt 
de zekerheid vrijgegeven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert 
steekproefsgewijs of de juiste partijen worden uitgeslagen.  
 
De voorwaarden van deze particuliere opslagregeling vloeien voort uit Europese en nationale regelgeving, 
en met name:  

• Verordening (EU) nr. 1308/2013 (PB L347 van 20.12.2013);  
• Verordening (EU) nr. 1370/2013 (PB L346 van 20.12.2013);  
• Verordening (EU) nr. 2016/1238 (PB L206 van 30.07.2016);  
• Verordening (EU) nr. 2016/1240 (PB L206 van 30.07.2016);  

• Regeling interventie – Hoofdstuk 2 (Staatscourant 2008, 246).  
 

In deze brochure vindt u de algemene informatie bij de verkoop van mageremelkpoeder uit de openbare 
opslag. Een aantal bepalingen staan in een aparte verordening tot opening van de verkoop. Over deze 
bepalingen en de in Nederland voor verkoop beschikbare hoeveelheden wordt u door RVO.nl afzonderlijk  
geïnformeerd. 
 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst in de Europese en nationale 

regelgeving is bepalend. 
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2. Algemeen 

Het betreffende mageremelkpoeder is verpakt in zakken met een inhoud van 25 kg netto en is aangekocht 
op de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1272/2009. Zie ook brochure zuivel/2016/02 van 12 april 
2016. Het mageremelkpoeder wordt geleverd  op pallets op het laadperron van de opslagplaats geladen op 
het vervoermiddel.  
 
U kunt voordat u een inschrijving indient de te koop aangeboden producten inspecteren, monsters nemen 
en onderzoeken. Dit doet u op uw eigen kosten. Het te onderzoeken mageremelkpoeder wordt tenminste 
48 uur van te voren aangevraagd. De kosten voor deze monstername worden rechtstreeks door u 
afgedragen aan het opslagpand. 
 
Tijdens de inslag van het mageremelkpoeder is het mageremelkpoeder door RVO.nl bemonsterd. Op 
verzoek worden de analyseresultaten opgestuurd. 
 

 

3. Opening van inschrijving  
Producten worden verkocht door middel van openbare inschrijving. De inschrijving wordt geopend door 
middel van een uitvoeringsverordening: verordening tot opening van de verkoop. Deze verordening wordt 
minimaal 6 dagen voor de eerste inschrijving gepubliceerd.  
 
De verordening tot opening van de verkoop kan betrekking hebben op een of meer regio’s gebieden of de 
betrokken lidstaat in de EU en bevat de volgende gegevens: 

• de periode waarop de inschrijving betrekking heeft (inschrijvingsperiode) en de verschillende 

deelperioden waarin de inschrijvingen kunnen worden ingediend; 

• de minimum hoeveelheid waarvoor een inschrijving kan worden ingediend; 

• het bedrag van de zekerheid;  

• eventueel de totale hoeveelheden waarop de inschrijvingsprocedure betrekking heeft; 

• eventueel de beperking tot specifieke aanwendingen en/of bestemmingen.  
 
Uiterlijk 4 dagen voor de eerste datum van indiening stelt RVO.nl een bericht op met hierin:  

• de opslagplaatsen;  
• de naam en het adres van de opslaghouders; 
• de beschikbare hoeveelheden en de leveringsdatum. 

 
Dit bericht wordt geplaatst op de website van RVO.nl en is te vinden op mijn.rvo.nl bij Subsidie en 
financiering aanvragen > Interventieregelingen zuivel. 
 
 
4. Verkoopprocedure 

 
4.1 Inschrijving 

Als u mageremelkpoeder uit Nederlandse openbare opslag wilt kopen dan dient u een inschrijving in bij 
RVO.nl. Hiervoor maakt u gebruik van Bijlage I (inschrijvingsformulier) van deze brochure.  
 
Het inschrijvingsformulier kunt u: 

• scannen (in verband met ondertekening) en mailen naar: LokaleServicedeskRoermond@rvo.nl 
Let op het gebruik van het juiste mailadres 

• (laten) bezorgen bij RVO.nl Roermond Slachthuisstraat 71, Postbus 965, 6040 AZ Roermond. Op 
de enveloppe van de niet per mail ingediende inschrijvingen moet u vermelden: “Inschrijving 
verkoop mageremelkpoeder” en het woord “vertrouwelijk”; 

U ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.  
 

Op de inschrijving vermeldt u: 

• de datum waarop de deelperiode voor de indiening van de inschrijvingen afloopt; 

• het nummer van de verordening tot opening van de verkoop; 

• uw naam, adres, en BTW nummer; 

• de netto hoeveelheid waarvoor wordt ingeschreven, hierbij rekening houdend met de minimum 

hoeveelheid; 

• de opslagplaats waar het product ligt opgeslagen en eventueel een alternatieve opslagplaats; 

• de prijs. Uitgedrukt in euro, afgerond op ten hoogste twee decimalen, exclusief btw, per 100 kg 

geleverd op pallets op laadperron op transportmiddel; 

• geen aanvullende voorwaarden. 



Verkoop  mageremelkpoeder uit openbare opslag - algemeen  5 

Na de indiening van de inschrijving kunt u de inschrijving niet meer intrekken of wijzigen. De 
voortvloeiende rechten en verplichtingen van de inschrijving kunnen niet worden overgedragen. De 
minimum hoeveelheid wordt vastgesteld in de verordening tot opening van de verkoop. Als in de 
betreffende opslagplaats een kleinere hoeveelheid aanwezig is, dan is dat de minimum hoeveelheid.  
 
Een inschrijving die op een zaterdag, een zondag of een feestdag wordt ingediend, wordt beschouwd als 
ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Als de uiterste datum voor de indiening van de inschrijvingen 
een feestdag is, wordt een inschrijvingen uiterlijk ingediend op de laatste werkdag die daaraan voorafgaat.  
 
Bij uitslag wordt het mageremelkpoeder ter beschikking gesteld op het vervoermiddel op pallets. Voor de 
pallets (inclusief het laden) betaalt u aan RVO.nl een forfaitair bedrag van € 10,00 (excl. 21 % BTW) per 
pallet. Als pallets bij aflevering worden afgeladen dan houdt de opslaghouder de pallets als vergoeding 
voor de kosten.  
 
4.2 Inschrijvingszekerheid 

Naast het indienen van het inschrijvingsformulier stelt u vóór de sluitingstermijn van de inschrijving een 
zekerheid. De hoogte van de zekerheid per ton wordt bekendgemaakt in de verordening opening van de 
verkoop.   
 
De zekerheid kan op twee manieren worden gesteld: 

• in de vorm van een bericht van een bank waarmee RVO.nl een overeenkomst heeft gesloten. 
RVO.nl heeft met een groot aantal in Nederland gevestigde hoofdkantoren van banken een 
dergelijke overeenkomst afgesloten; 

• door een overschrijving of storting onder vermelding van: “inschrijvingszekerheid verkoop 
mageremelkpoeder” op de ING bank op nummer NL51 INGB 070.50.01.407 van RVO.nl in Den 
Haag. 

In bijlage II staan de gegevens opgenomen voor het stellen van een bankgarantie. Op verzoek kan de 
inschrijvingszekerheid worden hergebruikt. Alleen inschrijvingszekerheden die in zijn geheel niet worden 
“gebruikt”, kunnen worden hergebruikt. De voorwaarden tot hergebruik vindt u in bijlage II van deze 
brochure en bijlage III treft u het verzoek tot hergebruik aan. 
 
De zekerheid wordt vrijgegeven: 

• als de inschrijving niet ontvankelijk is of niet wordt  aanvaard; 

• voor de hoeveelheid die niet is gegund; 

• voor de hoeveelheid waarvoor tijdig is betaald; 

• Als van toepassing, wanneer voldaan is aan de verplichting met betrekking tot de afzet in het 

kader van de regeling voor de meest behoeftigen.  
 

De zekerheid wordt verbeurd:  

• als de inschrijving wordt ingetrokken; 

• de inschrijving na de indiening wordt gewijzigd; 

• voor de hoeveelheden waarvoor niet tijdig is betaald, waarbij tevens  de verkoop over het niet 

betaalde gedeelte wordt geannuleerd (of er moet sprake zijn van overmacht); 

• Als van toepassing, wanneer niet voldaan wordt aan de verplichtingen met betrekking tot de afzet 

van de producten in het kader van de regeling voor de meest behoeftigen.  
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4.3 Toewijzing/afwijzing 

Na sluiting van de inschrijving geeft RVO.nl de hoeveelheden waarvoor is ingeschreven door aan de 
Europese Commissie. Na elke inschrijving kan de Europese Commissie besluiten om: 

• geen minimumverkoopprijs vast te stellen; 

• een minimumverkoopprijs vast te stellen, waarbij deze kan variëren afhankelijk van de plaats waar 

de te koop aangeboden producten zich bevinden.  
 
Het besluit wordt gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Na de publicatie stelt RVO.nl u 
binnen drie werkdagen na de inwerkingtreding van het gepubliceerde besluit in kennis van het resultaat 
van de inschrijving.  
 
De inschrijving wordt afgewezen, wanneer:  

- het geboden bedrag beneden de minimumverkoopprijs ligt; 
- er geen minimumverkoopprijs is vastgesteld. 

 
Bij toewijzing ontvangt u van RVO.nl het verkoopcontract en de desbetreffende factuur/facturen. 
 
Bij de toewijzing worden de volgende regels in acht genomen: 
• Gegund wordt aan de meestbiedende. Als de beschikbare hoeveelheid niet volledig is toegewezen dan 

wordt de resterende hoeveelheid gegund aan de overige inschrijvers, waarbij telkens eerst aan de 
meestbiedende onder hen wordt gegund. 

• Als bij de aanvaarding van een inschrijving voor een bepaald opslagpand de daar beschikbare 
hoeveelheid zou worden overschreden, dan wordt alleen de beschikbare hoeveelheid aan de betrokken 
inschrijver gegund. RVO.nl kan wel in overleg met de inschrijver andere opslagpanden aanwijzen om 
de in de inschrijving vermelde hoeveelheid te bereiken. 

• Als bij aanvaarding van twee of meer inschrijvingen met een gelijke prijs voor mageremelkpoeder uit 
hetzelfde opslagpand de beschikbare hoeveelheid zou worden overschreden, dan wordt bij gunning de 
beschikbare hoeveelheid verdeeld naar evenredigheid van de in de betrokken inschrijvingen 
aangegeven hoeveelheden. Als die verdeling er wel toe zou leiden dat hoeveelheden van minder dan 
10 ton worden gegund, vindt de gunning door loting plaats. 

• Als alle aangevraagde hoeveelheden zijn aanvaard en in de opslagplaats minder dan de minimum 
hoeveelheid ligt opgeslagen, dan wordt deze resterende hoeveelheid aangeboden aan de inschrijvers 
aan wie reeds is gegund. Te beginnen met degene die de hoogste prijs heeft geboden. De betrokken 
inschrijver krijgt de mogelijkheid de resterende hoeveelheid te kopen tegen de minimumverkoopprijs. 

• Het mageremelkpoeder wordt door RVO.nl toegewezen op basis van de datum van inslag, door telkens 
eerst het oudste mageremelkpoeder te nemen van de totale hoeveelheid die in het door de inschrijver 
aangewezen opslagpand beschikbaar is. 

 
 

5. Betaling 

 
Voordat u het mageremelkpoeder afhaalt moet u voor de betreffende hoeveelheid die u afhaalt het 
mageremelkpoeder en de pallets aan RVO.nl hebben betaald. Op de factuur wordt voor het 
mageremelkpoeder 6% BTW en voor de pallets 21% BTW in rekening gebracht.  
 
De betaling moet in het bezit zijn van RVO.nl uiterlijk: 

• op de werkdag om 12.00 uur vóór de dag van uitslag of;  
• binnen 30 dagen na de datum van het verkoopcontract. 

 
Als datum van betaling geldt de valutadatum waarmee het verschuldigde bedrag op ING bank op nummer 
NL51 INGB 070.50.01.407 van RVO.nl in Den Haag is gecrediteerd en RVO.nl door de bank hiervan in 
kennis is gesteld. Wanneer RVO.nl na de valutadatum de kennisgeving van de bank ontvangt dan geldt de 
datum van ontvangst van deze kennisgeving als dag van betaling. 
 
De uitslag/overname kan pas plaatsvinden wanneer u het mageremelkpoeder en de pallets heeft betaald. 
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6. Uitslag/overname 

 

Als de factuur is betaald stelt RVO.nl een afhaal bon op. Hierin opgenomen staan 

• de hoeveelheid waarvoor dat bedrag is betaald; 

• de opslagplaats waar het product is opgeslagen; 

• de uiterste datum waarop het product moet worden afgehaald. 
 
De uitslag van het mageremelkpoeder moet plaatsvinden binnen 30 dagen na de datum van het 
verkoopcontract. U kunt het gekochte mageremelkpoeder in gedeelten uitslaan (en betalen). 
 
De uitslag/overname wordt geacht te hebben plaatsgevonden als het betreffende mageremelkpoeder: 
• daadwerkelijk uit het opslagpand wordt uitgeslagen of; 
• in opdracht van RVO.nl door de opslaghouder op de laatste dag van de bovenvermelde termijn van 30 

dagen, een document (onder vermelding van de partijnummers en de hoeveelheden) op uw naam is 
uitgeschreven dat de daaropvolgende datum ingaat. In dit geval ligt het mageremelkpoeder met 
ingang van de datum waarop het document ingaat voor uw rekening en risico opgeslagen, onder de 
condities van het opslagpand.   

  
In beide gevallen informeert u RVO.nl in Roermond wanneer u het mageremelkpoeder uitslaat. Dit doet u  
ten minste een werkdag van tevoren vóór 10.00 uur, met vermelding van: 

• de naam van het opslagpand;  
• de dag en het uur van afhaling; 
• het verkoopfactuurnummer;  
• en de hoeveelheid.  

U maakt hierbij gebruik van het formulier in bijlage IV. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) controleert steekproefsgewijs of de juiste partijen worden uitgeslagen. 
 
 

7. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)/Openbaarmaking subsidiegegevens 
 

7.1 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
Wij verwerkten uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp. Dit betekent onder andere dat wij 
u informeren waarvoor uw gegevens worden gebruikt. De gegevens in de aanvraag voor een contract 
worden door ons gebruikt voor de uitvoering van de steunvaststelling voor de particuliere opslag. Verder 
worden uw gegevens verstrekt aan de NVWA en de Europese Commissie. 
 
Meer informatie over het gebruik van uw gegevens is vastgelegd in het openbaar register Meldingen WBP. 
U kunt dit vinden op www.rijksoverheid.nl.  
 
U kunt ook inzage vragen in uw gegevens die voor subsidie zijn verwerkt en u kunt deze laten corrigeren. 
Dit mag op grond van de Wbp. 
 

7.2 Openbaarmaking subsidiegegevens 
De landen van de Europese Unie maken samen het landbouw- en visserijbeleid voor Europa: het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Dit beleid moet 
ervoor zorgen dat er voldoende voedsel is in Europa en dat producten tegen redelijke prijzen kunnen 
worden verkocht. Vanuit het GLB en GVB worden verschillende subsidieregelingen beschikbaar gesteld, 
zoals de bedrijfstoeslag of de subsidie voor duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. Gegevens over 
deze regelingen worden jaarlijks openbaar gemaakt. 
 

Meer informatie 

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal 
tarief, ook vanuit buitenland volgens tarief buitenland). 
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BIJLAGE I – INSCHRIJVINGSFORMULIER  
verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag 

 
 
 Sluitingsdatum inschrijving: d.d. ………………………………… om ……………uur 
 
 Verordening tot openstelling, nummer:………………………… (1) 
 

 
• Onder verwijzing naar Verordening (EU) nummer. 2016/1240, bovenvermelde verordening en de 

Regeling interventie (Staatscourant 2008, 246) en op de daarin vermelde voorwaarden offreren 
wij tegen de hieronder vermelde prijs in euro, afgerond op ten hoogste twee decimalen, exclusief 
BTW, geleverd op het laadperron van het opslagpand zoals onderstaand aangegeven, voor de 
navolgende hoeveelheid (hoeveelheden) mageremelkpoeder: 
 

Prijs per 100 
kg netto in 
euro 

Hoeveelheid in kg Naam opslagpand en locatie Alternatief opslagpand: 
naam en locatie  
(optioneel) 

 
 

   

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 

 
 

   

 
 

   

 
• Ondergetekende betaalt aan RVO.nl naast de vermelde prijs voor het toegewezen 

mageremelkpoeder een forfaitair bedrag van € 10,00 (excl. BTW) per pallet voor de pallets 
geladen op vervoermiddel. 

• Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de in de brochure zuivel/2016/04 onder 
punt 7 vermelde informatie met betrekking tot de publicatie van subsidiegegevens. 
  

 

Naam inschrijver : ..............................................................BTW-nr.: …….…........................... (2) 

 

Adres       : .................................................................................................................... 

 

Postcode      : .............................. Plaats : ......................................................................... 

 

Contactpersoon   : .............................. Telefoonnr. ....................... Faxnr.: .................................. 

 

E-mail:             : ............................... 

 

Datum      : ............................... Handtekening inschrijver ............................................. 

          + Bedrijfsstempel:  

 
U kunt dit formulier sturen naar RVO.nl, Postbus 965, 6040 AZ Roermond of scannen en mailen naar: 
LokaleServicedeskRoermond@rvo.nl 
 
(1) U vindt dit nummer in de aanvulling “Opening van de verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag” 
(2) BTW - nummer in de lidstaat waar de inschrijver zijn hoofdactiviteit uitoefent 
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BIJLAGE II – GEGEVENS EN HERGEBRUIK ZEKERHEID  

verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag 

 

 

Gegevens ten behoeve van het stellen van bankgaranties  
Een bevestiging door de bank van de bankgarantie bevat in ieder geval de volgende gegevens: 
 

• de gegevens van de bank; 
• een verwijzing naar de mantelovereenkomst; 
• het garantienummer; 
• de (bedrijfs)naam, het KvK nummer, het adres en de plaats van de opdrachtgever van de 

garantie; 
• de ingangsdatum van de garantie; 
• een verwijzing naar de naam en nummer van deze brochure;  
• het maximum bedrag in Euro; 
• het gewicht in kilogram dat onder deze garantie valt; 
• de ondertekening namens de bank. 

 
 

 
Hergebruik zekerheid 

Zekerheden mogen  worden hergebruikt. Dit onder de volgende voorwaarden: 
 
1. Uitsluitend inschrijvingszekerheden komen voor hergebruik in aanmerking. 
2. Slechts inschrijvingszekerheden die in zijn geheel niet worden “gebruikt”, aangezien op de inschrijving 

niets wordt toegewezen, kunnen worden hergebruikt. 
3. Op het tijdstip dat de zekerheid zou kunnen worden vrijgegeven dient de sluitingsdatum van de 

eerstvolgende inschrijvingsmogelijkheid voor de regeling waarvoor de zekerheid gesteld is bekend te 
zijn. 

4. De inschrijver dient onmiddellijk nadat hij van RVO.nl heeft vernomen dat op de inschrijving niets is 
toegewezen een eenmalig verzoek tot hergebruik voor de desbetreffende zekerheid (Intentie–
verklaring) bij RVO.nl in Roermond in te dienen. Dit verzoek dient te worden gedaan conform de tekst 
van de bijlage III. 

5. De zekerheid waarvoor een verzoek tot hergebruik is ontvangen, wordt vrijgegeven als: 
a) De inschrijving gedeeltelijk wordt toegewezen. 

In dat geval wordt het bedrag overeenkomende met de niet toegewezen hoeveelheid vrijgegeven; 
b) Op de inschrijving niets is toegewezen en de datum van de eerstvolgende 

inschrijvingsmogelijkheid niet bekend is; 
c) De belanghebbende geen inschrijving heeft ingediend voor de eerstvolgende 

inschrijvingsmogelijkheid; 
d) De verordening waarop de zekerheid betrekking heeft wordt ingetrokken. 

6. Indien de inschrijver na het ingediende verzoek tot hergebruik bij een volgende inschrijving nog een 
aanvullende zekerheid stelt, komt deze zekerheid ook voor mogelijk hergebruik in aanmerking. Mits de 
inschrijver ook voor deze zekerheid een verzoek tot hergebruik indient conform het gestelde onder 
punt 4 bij RVO.nl. 
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BIJLAGE III - VERZOEK TOT HERGEBRUIK VAN DE INSCHRIJVINGSZEKERHEID  

verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag 
 

Intentie - verklaring 
 

 
 
 
 Aan: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Roermond 
  T.a.v. F & C team BEU 
  Postbus 965, 6040 AZ 

ROERMOND     
 
 
Ondergetekende verzoekt RVO.nl om de navolgende inschrijvingszekerheid te hergebruiken voor de 
komende inschrijving(en) van verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag. 
 
Verordeningen (EU) nr. 2016/1240  

 
Verordening tot openstelling, waarop de zekerheid is gesteld, nummer:…………………..……… (1) 
 
 
Bedrag in euro   : ……………………………… 
 
Gesteld voor 
inschrijving d.d.   : ……………………………… (sluitingsdatum) 
 
 
Naam bank   : ………………………………………………..…………………………………………… 
 
 

 
 
Ondergetekende gaat akkoord met de hem bekende voorwaarden voor hergebruik van 
inschrijvingszekerheden. 
 
 
Naam ondergetekende : ……………………………………..………………………………………… 
 
 
Naam bedrijf : ……………………………………..………………………………..…………………… 
 
 
Adres  : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postcode  : ……………....….. ….  Plaats : ………………….…..……. 
  
 
Telefoonnummer  : ………………..…. ….  Faxnummer:……….….…………… 
 
 
E-mail:   : ...............................  Datum : ………..…………………… 

 

 
Rechtsgeldige handtekening + Bedrijfstempel:  ………...………………………………. 

 
 

U kunt dit formulier sturen naar RVO.nl, Postbus 965, 6040 AZ Roermond  
of scannen en mailen naar: LokaleServicedeskRoermond@rvo.nl 

 
• U vindt dit nummer in de aanvulling “Opening van de verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag” 



Verkoop  mageremelkpoeder uit openbare opslag - algemeen  11 

BIJLAGE IV – MELDING UITSLAG  

verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag 

 
 
Dit formulier dient tenminste één werkdag voor de uitslag vóór 10.00 uur in het bezit te zijn van RVO.nl te 
Roermond. 
 

U kunt dit formulier  
• sturen naar RVO.nl, Postbus 965, 6040 AZ Roermond of  
• scannen en mailen naar: OOMMP@rvo.nl 

 
 

Uitslag gegevens 

 

 

Verkoopfactuur 
nummer 

Hoeveelheid dat wordt 
uitgeslagen in kg 

Naam opslagpand Datum 
Uitslag 

Tijdstip 
uitslag 

 

 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
 
Ondertekening 

 
Datum: ……………………………. ………                                
 
 
Naam:………………………………………… 
 
 
Handtekening:…………………………….. 

 
 
 

 
 


