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Registratie/Aanmelding IQ-Agrar Portal - voor varkenshouder voorletters
adres, nr.
postcode, woonplaaats
Telefoon/faxnummer
GSM nummer/emailadres
Hierbij geef ik opdracht, toestemming en volmacht aan IQ-Agrar Service GmbH, die mij toegang verleend naar
het IQ-Agrar Portal. Hier heeft u zicht op de hier onder aangegeven bedrijven. Gelieve een van de twee
mogelijkheden hier onder aangegeven te kiezen.

Landwirt BASIS (49,99 € / UBN p.j.)*

Landwirt PLUS (79,99 € / UBN p.j.)*

Ik meld de volgende bedrijven voor het IQ-Agrar Portal aan:
UBN-/Sanitel-nr.

naam van de varkenshoudersbedrijven

De kosten van dit online-systeem volgens het huidig tarief van IQ-Agrar GmbH moet als volgt worden
voldaan:
Ik, als aanvrager (zie boven genoemd adres)
Afwijkend factuur-adres (naam en volledig adres, hieronder)
Naam:
Adres, postcode woonplaats:
Handtekening geadresseerde

Ik accepteer de prestatie van IQ-Agrar Service GmbH uitsluitend volgens de algemene bedrijfsvoorwaarden AGB
www.iq-agrar.de (AGB) en de actuele vastgestelde tarieven. Bij deze bevestig ik, dat ik akkoord ga met de
algemene bedrijfsvoorwaarden. Ik bevestig, dat ik de ingesloten Informaties „Belangrijke informatie aanmelding IQ-Agrar Portal -“ voor kennisgeving aangenomen heb.
Deze overeenkomst blijft geldig tot schriftelijke opzegging naar bovengenoemd adres.

Plaats en datum
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alle prijzen plus btw.

Ondertekening
*gedetailleerde informatiie zie volgorde van kosten

Belangrijke informatie: lees alstublieft!
- aanmelding IQ-Agrar Portal Aanvragen van slachtgevens
•
•
•
•
•

Slachtgevens dienen door IQ-Agrar bij iedere Slachthuis separaat aangevraagd worden.
Hiervoor is de handtekening noodzakelijk. Gebruik het formulier „Datenbeantragung Schlachthof“.
Voor de aanvraag is de naam van de varkenshandelaar en de UBN/Sanitel-nr. nodig.
Voor het slachtbedrijf VION is het formulier „Datenbeantragung Schlachthof – VION Standorte“ nodig. De
varkenshandelaar moet ook ondertekenen.
Schlachtdaten kunnen alleen bij Slachthuizen aangevraagd worden, waar zij al reeds geleverd hebben of
op korte termijn leveren zullen.

Presentatie van de slachtgegevens
•
•
•

Wij berekenen de resultaten aan de hand van ‘‘Standardmasken‘‘ van desbetreffende slachthuis en
berekenen de verschillen ‘‘zur Notierung‘‘ op basis van de wekelijkse ‘‘VEZG-Preisnotierung‘‘.
Nevenafspraken, bijzondere condities zowel Bonussen worden in het Portal niet vermeld.
Alle ‘‘Abrechnungsmasken‘‘, die aan de berekening ten gronde liggen, zijn in het Portal zichtbaar.

Ontbrekende slachtgegevens
• Merk op als er gegevens ontbreken.

Gezamenlijk onderzoeken wij de oorzaak en vragen opnieuw de

data op bij het slachthuis.

Als u nog vragen heeft, sta ik gaarne tot uw beschikking.
Mail:
Tel:

Info@iq-agrar.de
0541 600 288-80

We zijn u graag van dienst.

Ihr IQ-Agrarteam
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