IQ-Agrar  Iburger Str. 225  49082 Osnabrück
Tel. +49 (0) 541 – 600 288 80  Fax +49 (0) 541 – 600 288 90
info@iq-agrar.de  www.iq-agrar.de

Deelneming- en volmachtuitlegging Schlachtdaten Online (duv varkenshouder)
(tip: goed leesbaar en met drukletters invullen)

voorletters
adres, nr.
postcode, woonplaats
telefoon / faxnummer
GSM nummer
emailadres
UBN - nr./Sanitel – nr.
z. B.: 056 .... Belgie
528 … Nederland

varkenshouder

(elk teken en let-

ters inbegrepen )

UBN - nr. /Sanitel – nr.

varkenshouder elk teken

1.

1.

2.

2.

3.

3.

varkenshandelaar
(naam en adres van de varkenshandelaar/
expediteur)

slachtbedrijf*
* per Slachtbedrijf een eigen deelneming en volmacht gebruiken!

Hierbij geef ik opdracht, toestemming en volmacht aan IQ-Agrar Service GmbH, om ieder in het hierboven
genoemde slachtbedrijf ingevorderde gegevens te plaatsen, in de centrale gegevensbank van IQ-Agrar
Service GmbH.
De op basis van de gemaakte internet-analyse worden mij deze via mijn persoonlijke toegang ter
beschikking gesteld. Bij deze neem ik de prestatie van IQ-Agrar GmbH, hun algemene bedrijfsvoorwaarden
(www.iq-agrar.de) en ook de actuele vastgestelde tarieven aan.



Bij deze bevestig ik, dat ik akkoord ga met de algemene bedrijfsvoorwaarden. Deze overeenkomst
blijft geldig tot schriftelijke opzegging naar bovengenoemd adres.

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:

Plaats en datum

Stand 07.04.2015

Ondertekening

IQ-Agrar  Iburger Str. 225  49082 Osnabrück
Tel. +49 (0) 541 – 600 288 80  Fax +49 (0) 541 – 600 288 90
info@iq-agrar.de  www.iq-agrar.de

Deelneming- en volmachtuitlegging Schlachtdaten Online (duv organisatie)
(tip: goed leesbaar en met drukletters invullen)

naam organisatie
adres, nr..
postcode, woonplaats
telefoon / faxnummer
contactpersoon
emailadres



Wij geven IQ-Agrar GmbH de opdracht, volgende varkenshoudersbedrijven toegang te verlenen tot
het Internetportal www.schlachtdaten-online.de van IQ-Agrar GmbH.

voorletters
adres, nr..
postcode, woonplaats
UBN - nr. / Sanitel – nr.
z. B.: 056 .... Belgie
528 … Nederland
varkenshouder
(elk teken en letters
inbegrepen )

1.
2.
3.

Hiermee bevestig ik en ga akkoord met de vrijschakeling van slachtgegevens (UBN-nr..1-3) van het centrale
gegevensbank IQ-Agrar GmbH. Deze telt voor de hierboven genoemde organisatie ter advies en tot
schriftelijke opzegging.
Extra vrijgeschakelde analysen opties / Mogelijke extra analyse opties (hier aankruisen!)




presentatie Salmonellenmonitoring
QS-informatie

Plaats en datum

Ondertekening varkenshouder

De kosten voor het gebruiken van dit online-systeem volgens het huidig tarief van IQ-Agrar GmbH worden
door ons voldaan
Bij deze neem ik de prestatie van IQ-Agrar GmbH, hun algemene bedrijfsvoorwaarden (www.iq-agrar.de)
en ook de actuele vastgestelde tarieven aan.



Bij deze bevestig ik, dat ik akkoord ga met de algemene bedrijfsvoorwaarden.
Deze overeenkomst blijft geldig tot schriftelijke opzegging.

Plaats en datum
Stand 25.03.2014

Ondertekening organisatie

