
Per 1 januari 2023

1. Diagnostiek basis ontvangst/intake, visuele/microscopische beoordeling 
en rapport met foto

2. Diagnostiek virus ontvangst/intake, visueel onderzoek, virus 
laboratoriumonderzoek en rapport met foto

3. Diagnostiek nematoden
ontvangst/intake, microscopisch onderzoek, 
nematoden laboratoriumonderzoek en rapport met 
foto

4.
Diagnostiek schimmel of 
bacterie

ontvangst/intake, microscopisch onderzoek, 
laboratoriumonderzoek schimmel of bacterie en 
rapport met foto

5.
Determinatie schimmel of 
bacterie

determinatie soort van de betreffende schimmel of 
bacterie via PCR

6.
Xanthomonas           
(geelziek)

visuele beoordeling, PCR onderzoek Xanthomonas 
en rapport met foto

7.
Hyacint Dickeya          
(agressief snot)

visuele beoordeling, sneltoets Dickeya en rapport 
met foto

8.
Strippenkaart virusscreening 
tulp/lelie (10 stuks)

visuele beoordeling, ELISA-toets op 8 virussen en 
rapport met foto

9.
Strippenkaart virusscreening 
tulp/lelie (20 stuks)

visuele beoordeling, ELISA-toets op 8 virussen en 
rapport met foto

Bedragen zijn excl. 21% BTW. Tariefswijzigingen voorbehouden.
Laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd door een RVA geaccrediteerd laboratorium.
De leveringsvoorwaarden van Bulb Quality Support B.V. staan op www.bqsupport.nl.

Voor tarieven van diagnostiekservice voor meerdere vergelijkbare monsters in één opdracht of een offerte voor een uitgebreide 
opdracht kunt u contact met ons opnemen via: info@bqsupport.nl of 0252-433060.

327,00€   

Toelichting:                   
tarief is voor screening van 
20 monsters van 1-3 
planten

Met een virusscreening strippenkaart kunt u verspreid over een seizoen monsters van 1-3 planten toesturen voor screening op 
aanwezigheid van virus.

Bij ieder diagnostiek monster vindt er na de intake overleg plaats met de klant welke optie wordt uitgevoerd. 
Laboratoriumonderzoek en/of aanvullend onderzoek wordt pas uitgevoerd na opdracht van de klant.

VIRUSSCREENING

192,00€   

Toelichting:                   
tarief is voor screening van 
10 monsters van 1-3 
planten

TOELICHTING DIAGNOSTIEK

SNELTOETS

98,50€     

GEELZIEK

257,00€   

Toelichting: alleen in 
combinatie met 
diagnostiek schimmel of 
bacterie

130,00€   

176,50€   

98,50€     

145,25€   Laboratoriumonderzoek:    
virus

Laboratoriumonderzoek:    
nematoden

TARIEVEN
DIAGNOSTIEK SERVICE

Kosten

AANVULLEND ONDERZOEK DIAGNOSTIEK

TYPE Extra ten op zichte van basis

257,00€   Laboratoriumonderzoek:    
schimmel of bacterie
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