FORM 0235 Leveringsovereenkomst Granen AR Coproducten

BELANGRIJK:
−
−

Deze Leveringsovereenkomst invullen en per e-mail versturen naar
info@ar-coproducten.nl. U kunt het formulier ook opsturen naar AR Coproducten,
Antwoordnummer 377, 6700 WB Wageningen (een postzegel is niet nodig).
Volledig ingevulde formulieren worden met voorrang in behandeling
genomen.

1. Uw gegevens:
Naam

: ………………………………………………….….

Adres

: ………………………………………………….….

Postcode / Woonplaats : ………………………………………………….….
E-mail adres

: ...…………….…………………………………..

Bankrekeningnummer : ………………………………………………….….

2. Kwaliteitsborging geschiedt door middel van:
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)

In beide gevallen is de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst verplicht. U kunt deze
overeenkomst opvragen bij AR Coproducten 0316-293966 of downloaden op
www.ar-coproducten.nl (ga naar Tips en Downloads en klik op Graandocumenten).

□

Certificering inclusief Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst

Wanneer u deelneemt aan certificering s.v.p. onderstaande gegevens invullen.
: VVAK (GZP) …………………………..

a) Soort certificering

b) Naam certificerende instelling (CI) : ……………………………………………
Let op vanaf 2018 is ook de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst verplicht.
c) Nummer waarmee u bekend bent bij CI

: ……………………………………………

d) Eigen transport (zie ook bijlage 1)

: JA

NEE

e) Indien transport door derden (bijv. loonwerker) wordt uitgevoerd, naam van (verwachte)
: ……………………………………………

transporteur

Let op: ook bij gecertificeerde telers worden transportmiddelen beoordeeld of ze deugdelijk, veilig,
schoon, droog en vrij van voorgaande lading zijn!

□

Deelname aan Poortwachter (zonder certificering)

Wanneer u deelneemt aan Poortwachter s.v.p. onderstaande gegevens invullen
a) Gebruik van eigen opslag

: JA

NEE

b) Gebruik van eigen droger

: JA

NEE

c) Eigen transport

: JA

NEE

d) Transport door derden: wordt uitgevoerd door
(verwachte) transporteur
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3. Ondertekening:
Plaats: …………………………………………………………
Datum: ……………………………………………………......
Handtekening: ………………………………………………..

Dit formulier moet ondertekend worden. Dit
kan digitaal. Bij Downloads staat een
documentje waarin dit uitgelegd wordt. Een
andere optie is dat u het ingevulde formulier
print, ondertekent en vervolgens opstuurt.

Deze leveringsovereenkomst en de Poortwachter-kwaliteitsborgingsovereenkomst
invullen en versturen naar AR Coproducten. Vergeet niet een kopie van uw certificering mee te sturen. U bent verplicht om een ondertekend exemplaar in uw bezit te hebben. Maak daarom een kopie voor uw eigen boekhouding en stuur het origineel naar
AR.
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Bijlage 1: Transportvoorwaarden
De transporteur zorgt ervoor dat:
−
−
−
−
−
−
−

Het transportmiddel deugdelijk en veilig is.
Het transportmiddel van binnen én van buiten schoon is en vrij van restanten en geur van
voorgaande lading(en).
Het transportmiddel van binnen droog is (let op transportmateriaal dat buiten is gestald).
Het transportmiddel bij (dreigende) regen wordt afgedekt met een schoon, waterdicht afdekzeil.
Het transportmiddel herkenbaar is aan de hand van een uniek nummer / code / kenteken
(i.v.m. traceerbaarheid).
De transporteur heeft een geldige erkenning voor GMP-Wegtransport (zie IDTF) óf een erkenning voor VKL (zie www.vkl.nl). Vraag altijd naar een kopie van het certificaat.
De voorgaande lading en de reiniging voldoen aan de onderstaande tabel:
Na vervoer van:
Soort reiniging:
Diervoedergrondstoffen (bijv. voeder- Uitvegen
middel)
Verpakte producten
Uitvegen
Grond / Stenen
Reinigen met water (hoge druk)
Kunstmest
Reinigen met water
Droge stapelbare mest
Verboden, tenzij¹
Natte mest (“drijfmest”)
Verboden, tenzij¹
Overige producten
Niet toegestaan
¹ Procedure voor toelating laadruimtes na transport van verboden ladingen aantoonbaar is
gevolgd: zie International Database Transport (for) Feed
Het vrijgaverapport moet bij de inname kunnen worden getoond door de chauffeur.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het gebruik van containers. Accepteer geen containers
waarvan de voorgaande lading én de manier van reiniging niet bekend is. Laat deze zaken
consequent schriftelijk vastleggen door de eigenaar / transporteur zodat ze bij de inname kunnen worden getoond.
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