CERTALENT
Onafhankelijk certificatie-organisme
W. de Croylaan 48
B-3001 Heverlee
tel: 016/78.15.40
fax: 016/78.05.53
e-mail: certalent@bdb.be

GlobalG.A.P.: Certificatieovereenkomst
DEEL I: AANVRAAG
1. BEDRIJFSGEGEVENS
BEDRIJFSNAAM
CONTACTPERSOON
CORRESPONDENTIE ADRES
TEL:

FAX:

GSM:

E-MAILADRES
ONDERNEMINGSNUMMER

BE0

GGN (GlobalG.A.P.-nummer)
(indien verlenging, zie certificaat)

Lid van een TELERSVERENIGING?

Zo ja, naam:

2. GEGEVENSBEHEER / PRIVACY
Minimum en verplicht niveau van gegevensbekendmaking (openbaar raadpleegbaar):
GGN, registratienummer, GLOBALG.A.P.-certificaatnummer, schema, versie, optie, controle-instelling, producten en status,
productbehandeling, land van productie en bestemming, productie- en productbehandelingseenheid evenals informatie over parallelle
productie en oogstuitsluiting per product (indien van toepassing)

Aanvullend wordt de raadpleegbaarheid van de bedrijfsnaam en het adres bepaald door de producent.
Kruis hieronder uw keuze aan:
 mijn bedrijfsnaam en adres mogen door iedereen raadpleegbaar zijn = maximum vrijgave van gegevens
 mijn bedrijfsnaam en adres mogen enkel door CERTALENT en geregistreerde marktdeelnemers uit de sector
raadpleegbaar zijn = minimum vrijgave van gegevens
Indien de aanvrager niet instemt met de minimum vrijgave van gegevens kan hij niet gecertificeerd worden (in strijd met de
certificatieovereenkomst met CERTALENT en met GlobalG.A.P.! Via deze aanvraag verleen ik CERTALENT en GlobalG.A.P. automatisch het
recht om mijn registratiegegevens te gebruiken voor interne processen en sanctieprocedures.

3. TEELT- EN PRODUCTIEPROCESGEGEVENS
Gelieve de teelt- en productieprocesgegevens op de achterzijde te vervolledigen.

DEEL II: CERTIFICATIE-OVEREENKOMST

DATUM:………………..

Dit is een onderlinge overeenkomst tussen CERTALENT en de opdrachtgever (onder punt 1), voor de opgegeven
activiteiten en de aangevraagde certificatie (onder punt 3).
Door ondertekening van dit contract door beide partijen verklaren de opdrachtgever en CERTALENT zich akkoord met de
bijgevoegde prijsopgave, alle bepalingen beschreven in het Algemeen Reglement van het betrokken lastenboek en de
sublicense agreement van GlobalG.A.P., dat kan worden opgevraagd bij CERTALENT.
Namens CERTALENT
Handtekening:

Namens de OPDRACHTGEVER
Handtekening:

Ondergetekende verklaart dat de inspecteur/auditor gedurende de laatste 3 jaar geen consultancytaak heeft uitgevoerd op
zijn/haar bedrijf.
BDB\CERT\FORMULIER\OPSTART\AANVRGG p1
UG3\02.04.2014

3. TEELT- EN PRODUCTIEPROCESGEGEVENS

teelt

Land
van
bestemming

Opp.
(ha)

Open
lucht
(O)
/Bedekt
(B)

1e oogst
(E)
/verdere
oogst
(V)

O/B*

E/V*

oogstperiode
(begin tot einde van
de oogst)

Uitsluiting
oogstsectie?
(slechts mogelijk onder
strikte voorwaarden
en na schriftelijke
toestemming van
Certalent)

Ja/Nee*

Eindverpakking in
het
veld/serre
?

Ja/Nee*

Type productbehandeling
(incl. lange termijn
stockage)?

Activiteiten door derden?
Geef aan om welke
activiteiten het gaat en
welk bedrijf ze uitvoert

Productielocatie

Productbehandelingslocatie
(naam en adres)

Ja/Nee*: ………
Door: ……………

O/B*

O/B*

E/V*

E/V*

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Ja/Nee*: ………
Door:……..………
………
Ja/Nee*:………
Door: …………..

O/B*

E/V*

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Ja/Nee*:………
Door: …………..

O/B*

E/V*

Ja/Nee*

Ja/Nee*

Ja/Nee*:………
Door: …………..

*Schrappen wat niet past

1e oogst: indien bepaalde oppervlakte slechts éénmaal per jaar in productie wordt genomen voor een bepaalde GlobalG.A.P.-teelt. Verdere oogst: deze oppervlakte gaat meermaals per jaar in productie voor een bepaalde
GlobalG.A.P.-teelt.
Eindverpakking in het veld/serre?: het laatste menselijke contact met het product vindt plaats in het veld/serre, er zijn geen andere faciliteiten op het bedrijf waar verder contact met het product kan plaatsvinden (tenzij korte termijn
opslag van het product).
Opgelet! Indien producten voor lange termijn gestockeerd worden op het bedrijf, dient dit onder productbehandeling aangegeven te worden.
Productbehandeling: bijvoorbeeld wassen/spoelen/bevochtigen, verpakken, opslag, sorteren, naoogstbehandelingen,… Als de productbehandeling niet in de eigendom van de aanvrager plaatsvindt, dan moet dit aangegeven worden
tijdens de registratie (zie hieronder) en wordt dit op het certificaat aangegeven.
Productielocatie/Productbehandelingslocatie: slechts in te vullen indien de locatie afwijkt van het correspondentieadres.

Indien productbehandeling door GlobalG.A.P.-gecertificeerd bedrijf (incl. productbehandeling) en NIET op het eigen bedrijf: noteer de GGN nummer(s) van de producent(en) die dit
uitvoer(t)en……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Ik voer eveneens productbehandeling uit voor andere telers die GlobalG.A.P.-gecertificeerd zijn.
Opgelet! Voor een aanvraag tot certificatie inclusief parallelle productie/eigendom (AF12)
of exclusief de oogstsectie (FV 4), gelieve rechtstreeks contact op te nemen met CERTALENT.
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