Aanmeldformulier Skal Biocontrole
Mestintermediair registratie

Nummer: wordt door Skal ingevuld

De gegevens die u opgeeft, moeten overeenkomen met uw
inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

MIJN BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam:
Handelsnaam:
Contactpersoon:

dhr.

mevr.

E-mail:
E-mail facturen:
Mobiel nummer:
KvK nummer:
Registratienummer RvO:
Correspondentieadres:
Postcode + plaats:
Vestigingsadres:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer:
Website:

Alle vestigingen met bio-activiteiten moeten onder hetzelfde bedrijf (zelfde KvK-nummer) zijn ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Dit geldt ook als u een (opslag)locatie huurt.

GEGEVENS LOCATIE OPSLAG
Type opslag:
Naam:
Adres:
Plaats:
Registratienummer:
GPS:

LOCATIE BEWERKING
Aard van de bewerking:
Naam:
Adres:
Plaats:
Registratienummer:
GPS:

HET BETREFT DE VOLGENDE PRODUCTEN

REGISTRATIE OVEREENKOMST
Hierbij verklaar ik dat ik mij wil registeren bij Skal Biocontrole. Dit betekent:
1. Dat ik mij houd aan de voorschriften uit geldende

bio-wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen
van Skal Biocontrole, hierna te noemen: Skal;

2. Dat ik voldoe aan de voorwaarden die gesteld zijn voor
registratie, zijnde:

A. Ik stuur de procedures waarin wordt beschreven hoe

		 mijn bedrijf omgaat met biologische mest mee met dit
		 registratieformulier. In de procedures staat het gehele
		 proces rondom fysieke bewerking en opslag van

		 biologische mest en de administratieve handelingen
		 hieromtrent beschreven.

B. Biologische mest wordt niet gemengd met gangbare

		 mest of mest afkomstig van bedrijven waarmee geen
		 samenwerkingsovereenkomst is en er worden geen

		 niet- toegestane toevoegingen gebruikt. Biologische
		 mest wordt uitsluitend en aantoonbaar afgezet op
		 biologische percelen.

C. Bij dit registratieformulier stuur ik ook de reeds

		 afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met

		 biologische bedrijven gevestigd in Nederland mee.
		 Wanneer er op een later tijdstip samenwerkings-

5. Dat ik de eenmalige registratiebijdrage, de jaarlijkse

bijdrage en eventueel andere in rekening gebrachte of te

brengen tarieven zal betalen, zoals die in Skal-tarievenblad
R16 worden benoemd en zijn goedgekeurd door het
ministerie van LNV. Dat ik weet dat de eenmalige

registratiebijdrage en de jaarlijkse bijdrage verschuldigd
zijn vanaf de datum van registratie;

6. Dat ik de contactpersoon machtig voor alle Skal zaken;

7. Dat ik via de website van Skal kennis heb genomen van

de producten en/of activiteiten die niet gecertificeerd of
geregistreerd kunnen worden;

8. Dat Skal mijn bedrijfsgegevens op haar website

publiceert na registratie (NAW-gegevens en gecertificeerde
bedrijfsprocessen);

9. Dat Skal mijn bedrijfsgegevens deelt met controlerende
autoriteiten en organen, inclusief onderzoekresultaten,

indien dat benodigd is in het kader van een onderzoek t.b.v.
de controle op de biologische verordening;

10. Dat ik akkoord ben met het feit dat Skal mijn bedrijfsgegevens dan wel mijn persoonsgegevens deelt met:
• De biologische sectororganisatie Bionext (NAW

		 overeenkomsten worden afgesloten dan deel ik deze

		 gegevens en gecertificeerde bedrijfsprocessen);

		 werkingsovereenkomsten worden afgesloten ontvangen

		 klanttevredenheidsonderzoek van Skal.

		 onmiddellijk met Skal. De bedrijven waarmee de samen		 ook een kopie van de samenwerkingsovereenkomst.
D. Ik verklaar hiermee dat ik de voorwaarden voor het

		 mestintermediair programma heb gelezen en hieraan
		voldoe.

E. Ik verklaar jaarlijks binnen de daarvoor gestelde termijn

		 dat ik aan deze voorwaarden voldoe.

3. Dat de door mijn bedrijf gehanteerde voorwaarden niet
toepasselijk worden verklaard;

4. Dat ik de tarieven in het Skal-tarievenblad R16 heb gelezen;

• Onderzoeksbureau DESAN, ten bate van het

11. Dat inspecties door mij administratief worden voorbereid
zoals aangegeven op www.skal.nl. Alle procedures,

documenten en werkinstructies waarmee aangetoond kan
worden dat voldaan kan worden aan de voorschriften,
liggen klaar voor beoordeling van de inspecteur;

12. Dat ik mijn volledige medewerking verleen bij alle
inspecties door Skal Biocontrole;

13. Dat ik geen biologische mest in opslag neem voordat ik bij
Skal geregistreerd ben voor mijn bedrijfsactiviteit(en).

Ik ben volgens de registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd om te tekenen:
Datum:
Naam:
Handtekening:

U kunt het aanmeldformulier en de registratie overeenkomst, ingevuld en ondertekend sturen aan landbouw@skal.nl

