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AGF nóg verser 
bij de klant 

Met het Eurofins Pesticides 
Partnership Pakket sneller en 
verser in de schappen " Sinds 3 jaar vragen we bij 

Eurofins om spoedanalyses:  

’s ochtends ophalen, ’s avonds 

resultaat. Dat heeft ons  

enorm geholpen het fruit nog 

sneller toe te wijzen aan de 

juiste retailer.”

Rens Vermeule

Operations manager - ASF Holland b.v.

Als teler, verwerker of tussenhandelaar in de AGF-sector wilt 

u uw aardappelen, groenten en fruit zo vers mogelijk bij de 

consument krijgen. Hoe kunt u zich onderscheiden van andere 

telers of verwerkers? Kan het nóg verser? Of kunt u uw klant nóg 

meer zekerheid bieden over de kwaliteit van uw producten? Ja 

dat kan! En wij helpen u daar graag bij. Met onze supersnelle 

pesticidenanalyse heeft u de mogelijkheid uw producten  

dezelfde dag te testen én op transport te zetten. 

Vol zekerheid over de kwaliteit en die voldoet aan de wettelijke 

normen én aan eventuele aanvullende eisen van de retailer 

of tussenhandelaar. Wie gebruik maakt van ons Pesticides 

Partnership Pakket geniet bovendien van veel voordelen. Zo 

ontvangt u eenmalig een gratis quality consult, krijgt u toegang 

tot het Eurofins kennisnetwerk, digitale portals plus de gratis 

overstapservice. Is dit iets voor u? Lees dan snel verder.

Het liefst stuurt u uw producten zo snel mogelijk naar uw klant, 

zodat ze zo vers mogelijk bij de consument terechtkomen en u uw 

kosten in de greep houdt. Soms moet u het product alvast door-

sturen omwille van de versheid, terwijl u het analyseresultaat nog 

niet binnen heeft. Maar eigenlijk wilt u vooraf zeker weten dat de 

partij past bij alle wensen en eisen van de klant. U wilt kwaliteit le-

veren. Daarom wacht u bij voorkeur eerst de pesticidenanalyse af. 

Dat dit ten koste gaat van de versheid van uw product is een ver-

velende consequentie. Na die extra dagen is uw product immers 

nog steeds vers genoeg. Maar waarom wachten met verkopen van 

uw aardappelen, groenten en fruit als het niet hoeft? 



Ultravers en zeker: Fresh & Safe 2.0

Eurofins biedt u drie mogelijkheden om uw partij dezelfde 

dag nog vol vertrouwen weg te sturen. Met onze multiresidu 

screening onderzoeken we al jaren op ruim 800 verschillen-

de pesticiden. Deze screening kunnen we nu in drie snelhe-

den uitvoeren: regulier, snel en supersnel. U kiest, u bepaalt 

de pakketsamenstelling, wij leveren analyses op het door u 

bepaalde tijdstip. Dat maakt u een betrouwbare leverancier, 

waar tussenhandelaren en retailers graag zaken mee doen. 

1-2-3 sterrenpakket

Niet alles hoeft supersnel. U bent flexibel in de keuze of u 

een product regulier (2 dagen), snel (next day) of supersnel 

(same day) wilt doorzetten naar de volgende schakel in de 

keten. De ‘same day’-analyse kunt u plannen in overleg 

met ons lab. Een partij bloemkolen laat u bijvoorbeeld op 

reguliere snelheid analyseren, zacht fruit dat sneller bederft 

voor een supersnelle analyse. Zo helpen wij u graag in de 

strijd tegen verspilling.

Gratis quality consult bij ons  
Pesticides Partnership Pakket

Natuurlijk kunt u altijd - in overleg - gebruikmaken van 
onze supersnelle analyses. Als u kiest voor ons 3-jarig 
Pesticides Partnership Pakket levert u dat ook nog eens 
extra voordeel op. Bent u werkzaam in de AGF-sector 
in de Benelux en neemt u op jaarbasis meer dan 50 
reguliere, snelle of supersnelle analyses (extra) af? Dan 
geniet u van een aantal voordelen. U ontvangt:

 – Eenmalig een quality consult t.w.v. € 1.000,-, waarin we 

de kwaliteit en risico’s van uw product bekijken.

 –  Toegang tot het Eurofins kennisnetwerk met onder 

andere een nieuwsbrief, website, kennissessies en 

trainingen van Eurofins Academy. 

 –  Toegang tot digitale portals die inzicht bieden in uw 

analyse-historie en bijbehorende resultaten. 

 –  Gratis overstapservice met goede begeleiding.

Pesticides Partnership  
Pakket 1 
 
 Reguliere levertijd (1 à 2 werkdagen)

Pesticides Partnership  
Pakket 2 
 
  Met spoed levertijd (volgende dag vóór  
12.00 uur rapportage)

Pesticides Partnership  
Pakket 3 
 
Superspoed levertijd (zelfde dag*)

Interesse?  

Wij doen u graag een voorstel  
op maat!

Tel: +31 (0)114 63 54 00 

Mail:Info-zvl@eurofins.com.



Meer informatie

Heeft u interesse in het Pesticides Partnership Pakket?  

Neem dan contact met ons op! Samen kijken we graag naar  

de mogelijkheden die het beste bij uw situatie passen. We doen 

u graag een voorstel op maat. Bel ons via +31 (0)114 635400 of 

mail ons via Info-zvl@eurofins.com.


