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Hierbij verklaart ondergetekende (voerleverancier) dat:
a.

bij graanteelt 100% ontsmet zaaizaad gebruikt wordt;

b.

indien van toepassing, hij / zij in het bezit is van een geldige spuitlicentie. Ondergetekende laat
spuitlicentie elke 2 jaar controleren. Wanneer uitgevoerd door een derde persoon, heeft deze
persoon een certificaat;

c.

er geen vreemde bestanddelen in aan deelnemer geleverd product zitten;

d.

er alleen bagger van klasse 1 of 2 gebruikt is voor teelt van aan deelnemer geleverd product;

e.

bij onduidelijkheid perceelhistorie, waarop aan deelnemer geleverd product is geteeld, grond is
geanalyseerd door gecertificeerd laboratorium;

f.

de gebruikte percelen m.b.t. aan deelnemer geleverd product, zijn geregistreerd;

g.

per perceel, als genoemd onder sub f, de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, inclusief
wachttijd, zijn geregistreerd;

h.

per perceel, als genoemd onder sub f, de eventuele aanwezigheid van ziekten zijn
geregistreerd;

i.

in de administratie van voerleverancier de registraties van inspecties, controles, analyses en
certificaten, m.b.t. aan deelnemer geleverd product, zijn opgenomen;

j.

er slechts toegestane gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt op percelen als genoemd
onder sub g. Toegelaten volgens de databank van College voor Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB);

k.

wachttijden van gewasbeschermingsmiddelen in acht zijn genomen op percelen als genoemd
onder sub f.

l.

Indien niet kan worden voldaan aan bovenstaande eisen, brengt ondergetekende
(voerleverancier) de Vitaal Kalf-deelnemer daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Bovendien
kan op verzoek van de Vitaal Kalf-deelnemer bovenstaande (sub a t/m k) bijvoorbeeld door
registraties aantoonbaar worden gemaakt.
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Aldus opgemaakt en ondertekend

datum* ………………………………………………

te …………………………………………………..

(*in te vullen door Vitaal Kalf-deelnemer)
Voerleverancier:
Naam (in blokletters):

………………………………………………………
Handtekening:

………………………………………………………
Deze verklaring wordt door de Vitaal Kalf-deelnemer in zijn administratie bewaard gedurende
tenminste vijf jaar vanaf het moment van ondertekening.
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