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Sensus teeltregistratie   

Nog geen Crop-R account en Sensus app?  

Klik op de link in de uitnodigingsmail van Sensus!  
 

Maak vervolgens een Crop-R account aan en teken je percelen in voor Sensus.  

 

 

of bekijk de video door op deze link te klikken: https://youtu.be/_Q8MMxIEkus 

https://youtu.be/_Q8MMxIEkus
https://youtu.be/_Q8MMxIEkus


Sensus teeltregistratie 

Stap 1: Log in op www.crop-r.com  

Stap 2: Ga naar de Crop-R registratiepagina (klik in menu op ‘registratie’) 

 

http://www.crop-r.com/
http://www.crop-r.com/
http://www.crop-r.com/


Sensus teeltregistratie 

Nieuwe registratie aanmaken? 

 

 

1 
 

Selecteer uw 

(één of 

meerdere) 

cichoreiperceel 

op de kaart 

2 
 

Klik op  

‘+ Registratie’ 



Sensus teeltregistratie 

Registratiescherm 

 

Vul de gevraagde gegevens in onder 1: Waar? 2: Wanneer en 3: Wat?  

en klik rechtsonder op registratie opslaan. 



Sensus teeltregistratie 

Wanneer ben ik klaar met mijn teeltregistratie voor Sensus? 

 

De contractstatus 

geeft aan 

hoeveel 

onvoltooide 

acties er nog zijn 

om aan het 

contract van je 

afnemer Sensus 

te voldoen. Door 

hierop te klikken, 

kom je in het 

contractoverzicht. 



Sensus teeltregistratie  

 

 

Niet beschikbaar in mobiele app 

Vul per kolom (b.v. zaaien) voor één of meerdere percelen de gevraagde 

gegevens in door op de oranje button te klikken (of klik op alles invullen).  

In de onderste rij zie je per item een groen vinkje ontstaan  

wanneer alle gegevens van de kolom zijn ingevuld.  



Sensus teeltregistratie - ingang en opslaglocatie  

 

 

Tip: voor het intekenen van de ingang van een perceel of de opslaglocatie voor cichorei (ligplaats) word 

je verwezen naar de intekenpagina in Crop-R. Na het intekenen kun je weer terug naar het 

contractoverzicht van Sensus door in de menubalk op ‘Registratie’ te klikken en het contractoverzicht te 

openen.  



Sensus teeltregistratie  

Wanneer ben je klaar voor Sensus?  

Wanneer je in de onderste rij alleen maar groene vinkjes hebt staan. Na de oogst 

worden je leveringen toegevoegd en kun je deze koppelen aan je perceel. 

Let op!   Door rechtsboven op ‘nog in te vullen’ te klikken, zie je meteen welke gegevens nog ontbreken.  
Na de oogst worden uw leveringen toegevoegd en kunt u deze koppelen aan uw perceel voor uw 

teeltvergelijking. 



Sensus teeltregistratie 

Tips! 

 
• Download de mobiele app voor iOS of Android zodat je  

   je teeltregistratie overal kunt bijwerken. 

 

 

 

 

 

 

• Installeer de Eurofins / BLGG app om automatisch bodemonderzoeken in te lezen. 




