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Gewasbeschermingsproducten verkopen, of vanuit beroepsverpakkingen gebruiken, 
wordt voortaan anders gereglementeerd.

Nog tot 24 november 2015 geldt een overgangsperiode waarin professionelen vlot een fytolicentie 
kunnen bekomen, ondermeer op basis van ervaring of diploma. Nadien zal je eerst betalende cursussen 
moeten volgen, of een recent diploma moeten kunnen voorleggen.
Voor deze aanvragen kan je steeds beroep doen op ons, ook voor de volledige opvolging.

Voor elke situatie kennen wij graag :

• Indien reeds licentie : uw licentienummer en/of rijksregisternummer
• Indien nog geen licentie : uw wensen, wens je begeleiding
• Indien je het niet weet : uw naam en rijksregisternummer
• Indien geweigerd : reden van de weigering, wellicht is er nog iets aan te doen.
• Indien nog bijkomende licenties gewenst : type en voor wie (+ rijksregisternummer)

Als leverancier van alle fytoproducten zijn wij verplicht uw licentienummer te vermelden op 
leveringsnota’s en facturen. En daarom vragen wij uw medewerking.
Bezorg ons uw gegevens:
naam, rijksregisternummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, licentienummer (indien gekend).

Ook wie ervaring heeft, maar voor wie de (huidige) werkgever de aanvraag verwaarloost, kan een 
fytolicentie aanvragen. De licentie is immers persoonlijk en kan meegenomen worden.
Ook elk bedrijf dat, buiten de landbouw of tuinbouw, professionele fyto nodig heeft, kan een licentie 
bekomen.

Voor dit alles geven wij aan onze klanten de nodige bijstand, op eenvoudige aanvraag.

Opleidingen : voor aanvragen na 25 november 2015.
Naast de gepaste cursussen in het gewone dagonderwijs, kan je een basisopleiding volgen bij een erkend 
vormingscentrum - P1, P2, P3, NP - Zie ook basisopleidingen fytolicentie 2015/2016 : 
http://www.lv.vlaanderen.be/nl/opleidingen-fytolicentie

Vormingsactiviteiten : voor wie een licentie heeft, bij te wonen binnen 5 à 7 jaar, om uw licentie te 
kunnen verlengen. Contacteer ons regelmatig voor de verschillende mogelijkheden in het aanbod.

Mail naar fytolicentie@groenservicehooghe.be.
Of meld het bij uw bezoek aan onze winkel.
Of bel naar Geert Hooghe  0475 546 547.


