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Handleiding Onkostennota’s 

 

Ga naar de website van Honeybee Valley en begin met u in te loggen. Aan de rechterzijde van 

de website kan u inloggen door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Klik daarna 

de knop Login aan.  

 

 

U komt na inloggen, terug op de homepagina terecht.  

  

In uitvoering van het  

VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA 
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Navigeer naar uw profiel in de oranje balk bovenaan. Wanneer u met uw aanwijzer op uw 

gebruikersnaam gaat staan kan u kiezen tussen Mijn account of Logout. Klik op Mijn Account.  

 

In het kadertje links waarbij uw GEBRUIKERSNAAM bovenaan staat, staan verschillende 

onderdelen die persoonlijk voor u bedoeld zijn. Klik op ONKOSTENNOTA’S. 
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Een nieuwe onkostennota aanmaken 

Klik op MAAK NIEUWE ONKOSTENNOTA. 

 

Als eerste stap zal u uw akkoord moeten geven en uw rekeningnummer moeten invullen. 

Voor u op GA VERDER klikt, zorg ervoor dat u zeker Akkoord hebt aangeduid, want zonder uw 

akkoord zal de onkostennota ongeldig zijn. 

                    

U krijgt een vergoeding voor het telen van koninginnen (max. 6 koninginnen) en voor het 

aantal testen dat u hebt uitgevoerd op uw koninginnen (max. 12 koninginnen). 
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1. INGEVEN GETEELDE KONIGNINNEN 
 

Als u wilt beginnen met het invoegen van geteelde koninginnen, klik dan op SELECTEER 

UW GETEELDE KONINGINNEN. 

 

Per geteelde koningin krijgt u een vergoeding van €25.   

U moet de geteelde koninginnen aanduiden. Het wordt aangeraden om alle geteelde 

koninginnen aan te duiden, maar u zal een vergoeding krijgen voor maximum 6 

geteelde koninginnen. Daarna klikt u op BEWAAR. 

 

U krijgt nu een overzicht te zien van al uw geselecteerde geteelde koninginnen. 

  

Onderaan ziet u de totale vergoeding die u voor uw geteelde koninginnen zal krijgen. 

Indien u een fout hebt gemaakt en een koningin vergeten bent te selecteren, klik dan 

terug op SELECTEER UW GETEELDE KONINGINNEN en selecteer uw geteelde koningin. 

Daarna klikt u terug op BEWAAR.  
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2. INGEVEN GETESTE KONINGINNEN 
Als u wilt beginnen met het invoegen van uw geteste koninginnen, klik dan op 

SELECTEER UW GETESTE KONINGINNEN. 

 
Per uitgevoerde test per koningin krijgt u een vergoeding van €3.50. (Bijvoorbeeld u 

hebt op koningin A drie testen uitgevoerd, dan krijgt u een vergoeding van €10.50 voor 

die koningin. Op koningin B hebt u één test uitgevoerd, dan krijgt u een vergoeding 

van €3.50 voor die koningin.) 

OPMERKING: Als imker kijkt u best op voorhand via Breed It op welke 

koninginnen u de meeste testen hebt uitgevoerd, want u krijgt enkel een lijst 

met alle geteste koninginnen (niet met de uitgevoerde testen). Het kan 

natuurlijk zijn dat u op bepaalde koninginnen meer testen hebt uitgevoerd dan 

op andere. Uiteraard verkiest u om de koninginnen te selecteren waarop u de 

meeste testen hebt uitgevoerd. 

U krijgt een lijst te zien van al uw geteste koninginnen. Hiervan duidt u er twaalf aan 

door ze aan te vinken. Daarna klikt u op BEWAAR. 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKING: Als u meer dan twaalf koninginnen hebt aangeduid zal u niet 

kunnen terugkeren naar het overzicht. Tel dus goed na of u maximum twaalf 

koninginnen hebt aangeduid (vink de koninginnen af die u te veel hebt 

aangeduid) en klik pas dan op BEWAAR. 
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U krijgt nu een overzicht te zien van al uw geselecteerde geteste koninginnen.  

U ziet voor elke koningin de 

uitgevoerde testen, 

aangeduid met kruisjes.  

In de voorlaatste kolom 

‘Aantal uitgevoerde testen’ 

worden het aantal testen 

per koningin opgeteld en in 

de laatste kolom ‘Totaal 

bedrag/moer’ ziet u de 

berekende vergoeding per 

koningin.  

Onderaan ziet u de totale 

vergoeding die u voor uw geteste koninginnen zal krijgen. 

 

Ga nog eens na of u zeker de juiste koninginnen hebt geselecteerd. Indien u toch een fout 

hebt gemaakt en de verkeerde koningin hebt geselecteerd, klik dan terug op SELECTEER UW 

GETESTE KONINGINNEN en vink de foute koningin af en vink een nieuwe (juiste) koningin aan. 

Daarna klikt u terug op BEWAAR. 

              

 

Wanneer u zowel uw geteelde koninginnen als uw geteste koninginnen hebt geselecteerd, 

bent u klaar. U hoeft verder nergens op te klikken om uw gegevens op te slaan, de gegevens 

worden vanzelf opgeslagen. 

Hebt u als imker enkel koninginnen geteeld en geen testen uitgevoerd, dan hoeft u enkel uw 

geteelde koninginnen te selecteren en moet u verder nergens op klikken. Idem indien u dit 

jaar enkel testen hebt uitgevoerd op uw koninginnen en geen veredeling hebt uitgevoerd. 
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3. Onkostennota afdrukken 

 
Wenst u de onkostennota af te drukken, dan klikt u bovenaan rechts op PRINT.  

 
 

Bij het afdrukken van de onkostennota kies u best voor de instellingen: 

- Opmaak (afdrukstand): Staand 

- Papierformaat: A4 

- Marges: Standaard 

- Als u alle gegevens liefst op 1 pagina wilt dan kan u de schaal aanpassen: Aangepast 

 

(Deze opties van instellingen kunnen verschillen naargelang uw computer) 
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4. Welke data wordt gebruikt uit Breed It om de onkostennota te maken? 
 

- Breed It -> TOOLS -> Veredeling  

Enkel de geteelde koninginnen die in Breed It - Veredeling onder Uitgevoerd staan 

kunnen worden gekozen in de onkostennota. Als er nog geteelde koninginnen van het 

huidige jaar onder Intenties staan zullen deze niet kunnen worden gekozen in de 

onkostennota. U kan dit nog aanpassen door bij Breed It - Veredeling op het potlood-

icoontje rechts naast een intentie in het overzicht te klikken. 

 
 
 

Daarna scrolt u naar beneden en duidt u de knop Uitgevoerd aan en klikt u op 

INTENTIE OPSLAAN. 
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- Breed It -> TOOLS -> Testing 

Enkel de geteste koninginnen die in Breed It - Testing onder Archief staan kunnen 

worden gekozen in de onkostennota. Als er nog geteste koninginnen van het huidige 

jaar onder Uitvoeringen staan zullen deze niet kunnen worden gekozen in de 

onkostennota. U kan dit nog aanpassen door bij Breed It - Testing – Uitvoeringen op 

het potlood-icoontje rechts naast een koningin te klikken.  

 
  

Daarna scrolt u naar beneden en duidt u de knop Vrijgeven voor analyse aan en klikt 

u op OPSLAAN. 

 

 

 

 


