
Controle Foutboodschap
GeenUitbater  "Uitbater is niet gekend."
GeenUitbating  "Er is geen uitbating gevonden."
OvergangnummerNietGevonden  "Geen overgang gevonden met nummer: {0}."
GeenOvergangen  "Geen overgangen gevonden."
GeenRegistraties  "Geen registraties gevonden."
GeenMeldingen  "Geen meldingen gevonden."
GeenInfrastructuurplan  "Geen infrastructuurplan gekoppeld aan de overgang."
SortFieldNotValid  "Het sorteringsveld '{0}' is niet correct."
OvergangNietGekendUitbater  "De overgang is niet gekend bij de uitbater."
OvergangNietGekendUitbating  "De overgang waarvoor de registratie gebeurd is, is niet gekend bij de uitbating."
InfrastructuurplanNietActief  "Het infrastructuur plan is niet actief."
InfrastructuurplanActiefNietGevonden  "Er is geen actief infrastructuur plan gevonden."
InfrastructuurplanNietGevonden  "Infrastructuurplan niet gevonden."
MeetpuntNietActief  "Er is geen enkel actief meetpunt voor de overgang."
MeetpuntActiefGevonden  "Er zijn geen overgangen gevonden met een actief meetpunt."
VervoersdocumentVerplicht  "Vervoersdocument is verplicht bij overgangen van type {0}."
VervoersdocumentNietToegelaten  "Vervoersdocument is bij interne overgangen niet toegelaten."
MadNietGevonden  "Geen MAD gevonden met documentnummer {0}."
MadMestCodeNietGevonden  "Geen mestcode gevonden voor MAD met documentnummer {0}."
MadDatumNietCorrect  "Registratiedatum valt niet op de vervoersdatum van het MAD."
GeenMestgroepViaMestcode  "Geen mestgroep gevonden met mestcode: {0}."
MadNietGeldigMestgroepOvergang  "De mestcode op het MAD is niet geldig voor de mestgroep waarvoor de overgang geregistreerd is."
MadAfnemer  "Het MAD is niet gekend voor de uitbater/uitbating waarvoor waarvoor geregistreerd wordt."
MadAanbieder  "Het MAD is niet gekend voor de uitbater/uitbating waarvoor waarvoor geregistreerd wordt."
BurenregelingdocumentNietGevonden  "Geen burenregeling gevonden met documentnummer {0}."
BurenregelingdocumentMestCodeNietGevonden  "Geen mestcode gevonden voor burenregeling met documentnummer {0}."
BurenregelingDatumNietCorrect  "Registratiedatum valt niet binnen de periode van de burenregeling."
BurenregelingNietGeldigMestgroepOvergang  "De mestcode op de burenregeling is niet geldig voor de mestgroep waarvoor de overgang geregistreerd is."
BurenregelingAfnemer  "De burenregeling is niet gkekend als betrokken partij van de uitbater/uitbating waarvoor geregistreerd wordt."
BurenregelingAanbieder  "De burenregeling is niet gkekend als betrokken partij van de uitbater/uitbating waarvoor geregistreerd wordt."
MestcodeNietToegestaan  "Een mestcode kan enkel gebruikt worden bij een overgang waar dit aangegeven en toegestaan werd op het infrastructuurplan."
MestcodeMestcodeVerplicht  "Mestcode is verplicht bij overgangen van type {0}."
MestcodeNietGeldigMestgroepOvergang  "De mestcode is niet geldig voor de mestgroep waarvoor de overgang geregistreerd is."
BeginstandNietGroterDanEindstand  "Bij debietmeter mag de beginstand niet groter zijn dan de eindstand."
BegintijdstipNietVroegerDanEindtijstip  "Bij debietmeter mag het begintijdstip niet vroeger vallen dan het eindtijdstip."
EindstandNietGroterDanBeginstand  "Bij weegbrug mag de eindstand niet groter zijn dan de beginstand."
WeegbrugEnkelAanvoer  "Weegbrug mag enkel gebruikt worden voor aanvoer."
WeegbrugTijdstippenGelijk  "Weegbrug mogen de tijdstippen niet hetzelfde zijn."
OverlappingTijdstippen  "De start- en eindtijdstip overlappen met een vorige registratie."
OverlappingMeterstanden  "De begin- en eindmeterstand overlappen met een vorige registratie."
WekelijkseMeterstandenTijdstipOngeldig  "De meterstanden dienen minstens om de zeven dagen doorgegeven te worden."
MeterstandenTijdstipOngeldig  "De meterstanden dienen maximaal met een dag tussen doorgegeven te worden."
VervoersdocumentTypeNotFound  "Het vervoersdocument type {0} bestaat niet."
VervoersdocumenttypeVerplicht  "Vervoersdocumenttype is verplicht bij overgangen van type {0}."
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