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Beste deelnemer, 

U vult dit formulier in (voor elke keer) als u reinigingswerkzaamheden uitvoert in eigen beheer. 
Maakt u voor de uitvoering van reinigingswerkzaamheden volledig gebruik van een 
IKB PSB erkend reinigingsbedrijf, dan vult u dit formulier niet in. 

Wij vragen u om dit formulier in te vullen en tijdens uw IKB-controle klaar te hebben liggen. 

Bedankt voor uw medewerking. 

Algemene informatie 

Bedrijfsnaam: …………………………………………. 

KIPnummer:  …………………………………………. 

1. Van wie heeft u hulp gehad bij het reinigen van de stal en inventaris?

o Van niemand, ik heb dit geheel alleen uitgevoerd;
o Ik heb dit uitgevoerd met hulp van personeel (herleidbaar via de loonlijst);
o Ik heb dit uitgevoerd met hulp van familie en vrienden;
o Ik heb dit deels zelf uitgevoerd en een deel laten doen door een externe;
o Ik heb dit uitgevoerd met hulp van personeel en externen (herleidbaar via de loonlijst).

2. Naam van de ingehuurde ZZP'er (n.v.t. indien geen externe ingehuurd).

………………………………………………………….............................................................................. 

3. Met hoeveel personen heeft u de reinigingswerkzaamheden uitgevoerd (n.v.t. indien geen
gebruik van personeel en externe is gemaakt)?
(Tijdens de IKB-controle kunt u aantonen welke personen hebben deelgenomen aan de
werkzaamheden. Bij inzet van personeel toont u tijdens de controle de loonlijst)

………………………………………………………………………….. 
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4. Wat is de omvang van de werkzaamheden?
(onder reinigen van de stal wordt verstaan, reiniging van de stal en inventaris (inclusief het
leegrijden van de stal)

Datum start werkzaamheden: ……………………………..(dd-mm-jjjj) 

Datum einde werkzaamheden: ……………………………..(dd-mm-jjjj) 

Aantal stallen: ………………….. 

Oppervlakte stallen (m2):  ………………….. 

Benodigde tijd (in uren):  ………………….. 

5. Wat is de herkomst van het gebruikte materiaal?
(Tijdens de IKB-controle maakt u de herkomst van gebruikte materialen aantoonbaar,
toon tijdens de controle inzicht in de werkbon of factuur)

o Gebruik eigen materiaal;
o Materiaal gehuurd.

6. Bij welk bedrijf/persoon heeft u de gebruikte materialen gehuurd (n.v.t. indien alleen gebruik
eigen materiaal)?

7. Welke middelen zijn er ingezet tijdens het reinigen van de stal?
Geef per middel minimaal, de naam van het middel, samenstelling en toepassing.
Zorg dat u tijdens de IKB-controle, facturen of de werkbon(nen) paraat heeft om dit te kunnen
aantonen.
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