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Deelname- en volmachtverklaring
minimum eisen
Vornaam, Naam:

Tel.-Nr.:

Straat, Nr.:

Fax-Nr.:

Postcode, Plats:

Mobil:

ha (culturgroond):

E-Mail:

Hierbij verklaar ik dat ik met mijn agrarisch bedrijf deelneem aan het kwaliteitsborgingssysteem Qualität und
Sicherheit (QS)
voor de bedrijfstak:

UBN-nr.

Aantal dieren (plaatsen):

 varkensmesterij
 opfok van gelten/beren
 opfok van biggen
 zeugen + biggen voor het spenen
Ik geef IQ-Agrar als coördinator, opdracht en volmacht om mijn belangen in het kader van het QS-systeem te behartigen
en onderling afgestemde bindende verklaringen in verband met de deelname aan QS tegenover QS af te geven.
Ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname aan het QS-systeem in de te eniger tijd geldende versie.
Met de deelname aan het QS-systeem en de opdrachtverlening aan de coördinator verbind ik mij er tegenover de
coördinator en tegenover QS rechtstreeks toe:
- te allen tijde onaangekondigde inspecties door de inspectieorganen van het QS-systeem en de medewerkers of
gevolmachtigden voor de kwaliteitsborging van de afnemer op mijn bedrijf toe te laten en de noodzakelijke keuringen
en bemonstering te laten uitvoeren,
- de eventueel geconstateerde afwijkingen/gebreken onverwijld te verhelpen, de op grond van mijn gedrag opgelegde
sancties in acht te nemen en/of geldboetes aan QS Qualität und Sicherheit GmbH te betalen,
- de IKB-keuring met aanvullende QS-module uit te voeren*,
- te allen tijde de toegang tot de auditberichten van de IKB-audits te waarborgen,
- de aanwezigheid van ongewenste stoffen in diervoeders terstond aan de coördinator te melden,
- in de jaarlijks kosten, die ontstaan door de bijdrage aan het QS-systeem, administratie- en organisatiekosten alsmede
keuringskosten, met 50,-€ bij te dragen. Ik verbind mij ertoe het door mij te betalen bedrag tijdig te voldoen.
Ik verklaar dat ik akkoord ga met de opslag van alle voor het QS-systeem noodzakelijke gegevens door de coördinator
of een ander orgaan binnen het QS-systeem alsmede met de verstrekking van deze gegevens aan het binnen het QSsysteem verantwoordelijke orgaan. Persoonlijke en bedrijfsgegevens – met uitzondering van het feit dat mijn bedrijf
deelneemt aan het QS-systeem – mogen slechts na voorafgaande toestemming van de deelnemer aan het systeem
(veehouder) aan derden buiten QS worden doorgegeven.
Deze verklaring wordt van kracht na ondertekening door beide partijen en kan door beide partijen tot de derde werkdag
van een kwartaal tegen het einde van het kwartaal schriftelijk worden opgezegd. Voor het overige blijft het recht op
buitengewone opzegging op grond van een gewichtige reden (zoals rechtsopvolging, overtreding van
deelnamevoorwaarden, besluit inzake uitsluiting van de veehouder of coördinator uit het QS-systeem door QS)
onaangetast.
Hierbij verklaar ik akkord te gaan met de op www.iq-agrar.de te vinden algemene vorwaarden, welke van
toepassing zijn op de diensten die aangeboden worden door IQ-Agrar Service GmbH.

Plaats, Datum
Deelnemer aan het systeem
* QS-module:
Voor varkenshouders geldt bovendien: de aangemelde agrarische bedrijven moeten QS-voer gebruiken, van QSvoerleveranciers, volgens het QS-handboek, dat betekent er geldt een verbot op antibiotische groeibevorderaar voor
mestvarkens, biggen, opfok van zeugen en in de zeugenhouderij. Boeren die zelf hun voer mixen mogen alleen QSpremix gebruiken, met zelf geproduceerde grondstoffen en/of grondstoffen van QS-erkende of GMP-erkende
grondstofproducenten. Mestvarkensbedrijven mogen alleen biggen inzetten, van IKB-bedrijven met QS-module.

