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Bijlage E: Checklist schoonmaak bewaring en apparatuur i.v.m.
chloorprofam
Deze bijlage behoort bij de eisen 61. en 62. en geldt alleen voor telers die
consumptieaardappelen (laten) bewaren alvorens deze af te leveren.
De volgende documenten zijn beschikbaar als ondersteuning bij het reinigen en checken:
- Handleiding schoonmaak: https://vavi.nl/app/uploads/2020/04/PVC-Annex-1_SchoonmaakHandleiding-Chloorprofam.pdf
- Schoonmaak Infographic: https://vavi.nl/app/uploads/2020/04/PVC-Annex-2_SchoonmaakInfographic-Chloorprofam.pdf
- Handleiding visuele inspectie: https://vavi.nl/app/uploads/2020/04/PVC-Annex-4_SchoonmaakInspectie-Handleiding-Chloorpropham.pdf

Binnen 3 dagen na reiniging (en uiterlijk 1 oktober) moet u voor elke bewaarcel/-loods die
u gaat gebruiken voor de bewaring van consumptieaardappelen de navolgende checklist
ingevuld en ondertekend sturen aan uw afnemer(s) van de consumptieaardappelen en uw
CI.
Let op: - Indien u uw consumptieaardappelen laat bewaren, vult u bovenaan de checklist uw
bedrijfsgegevens in en laat u het bewaarbedrijf de rest van de checklist invullen en ondertekenen.
- Indien in de bewaring geen middelen zijn toegepast met chloorprofam (bijv. nieuwe
bewaarloods of een zeer grondige renovatie), kunt u dit vermelden bij de vraag "Aantal jaar geen
CIPC gebruikt". In dat geval kunt u volstaan met het invullen van de reiniging van de apparatuur
(machines/materieel) en daarna de checklist te ondertekenen.
- Indien u meerdere bewaarcellen/-loodsen gebruikt, maak dan eerst voldoende kopieën van de
navolgende checklist. U kunt de checklist ook downloaden en (meermalen) afdrukken via
https://vavi.nl/app/uploads/2020/04/PVC-Annex-3_Schoonmaak-Checklist-Chloorpropham.pdf
- De koper/verwerker draagt zelf zorg voor ondertekening van de checklist na ontvangst.
- Maak voor verzending aan uw afnemer(s) en CI een kopie van de ingevulde checklist(en) voor
uw eigen administratie.

U kunt de ingevulde en ondertekende checklist(en) per post en/of digitaal sturen aan uw CI en
afnemer(s):
De door VAVI erkende CI's zijn:
Controlerende Instanties (CI's)

per post

per mail

Vinçotte ISACert Nederland B.V

Obrechtstraat 28 E
8031 AZ ZWOLLE

SGS Nederland B.V.
Afd. AFL Agrocontrol
Control Union Certifications B.V. (CUC)
T.a.v. mw. L Scholten-Van Loenen

Postbus 200
3200 AE SPIJKENISSE
Postbus 161
8000 AD ZWOLLE

inspecties@isacert.nl
Vermeld bij het onderwerp:
'checklist Chloorprofam'
nl.ppc@sgs.com
lscholten@controlunion.com

De bij VAVI aangesloten afnemers zijn:
Afnemer(s)

per mail

Peka Kroef

Renate.herwig@pekakroef.com
Eddy.van.osch@pekakroef.com
Jos.vossen@pekakroef.com
Agronomie.lewedorp@mccain.com
potato@Farmfrites.com
cipc@lambweston.eu
cipc@avikopotato.nl

McCain
Farm Frites
Lamb Weston / Meijer
Aviko

De in te vullen en in te sturen checklist is op de volgende 2 pagina's weergegeven.
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