GlobalG.A.P. Sublicense and Certification Agreement
CKCert CVBA; Technologiepark 90, Zone A6b; B-9052 Zwijnaarde; België
Integrated Farm Assurance: X Option 1 -  Option 2 (aanduiden wat van toepassing is)
O Add-on GRASP
O Add-on AH-DLL GROW
O Add-on Impact-Driven Approach to Sustainability (IDA)
Registratienummer: CKCert ……………..

GGN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bedrijfsnaam:
Bezoek- /
teeltadres:

Contactpersoon:
Postcode:

Plaats:

Postadres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Fax:

GSM:

BTW nr:

e-mail:

GEO Coördinaten bezoek-/ teeltadres:

Latidude:

Longitude:

➢ Het bedrijf is gevestigd op meerdere locaties: JA / NEE (indien ja, vervolledig onderstaande tabel in kader)
Adres van Productie Behandeling Eenheden (PHU) (alleen indien anders dan hierboven vermeld bezoekadres): die plaatsen waar, onder uw
verantwoordelijkheid, activiteiten zoals opslag, sortering, verwerking, verpakking, behandeling optreden.
Gewas(sen)
Adresgegevens van de locatie
GGN / sub-GLN
Contactpersoon

➢ Ondergetekende (opdrachtgever) verzoekt aan CKCert CVBA, gevestigd te Zwijnaarde, een inspectie te laten uitvoeren ter verkrijging van
Een door CKCert te verlenen GLOBALG.A.P.-certificaat (Integrated Farm Assurance), voor de productie van hierna aangegeven gewas(sen).

Gewas(sen)

Areaal in ha
Niet bedekt
Bedekt
1e oogst Volgend 1e oogst Volgend

Parallelle
productie

Product
behandeling

Oogst
uitgesloten?

Verwachte
oogstperiode

Land
van
afzet

Als bij 1e aanmelding het (de) gewas(sen) al is (zijn) geoogst, is GLOBALG.A.P. certificering voor die oogst niet meer mogelijk. Neem in
dat geval contact op met +32 (0)9/330 10 20.
Tabel voor Parallelle Productie / Parallelle Eigendom: Als er Parallelle Productie / Parallelle Eigendom is, vul dan deze tabel in voor de (het)
betreffende product (en). Een producent kan geen GLOBALG.A.P en niet-GLOBALG.A.P producten produceren binnen dezelfde productie
eenheid.
GLOBALG.A.P.
Niet-GLOBALG.A.P.
Gewas(sen)
Areaal
Gegevens van de locatie
Areaal
Gegevens van de locatie

Worden producten op een ander bedrijf opgeslagen, verwerkt, behandeld of verpakt:
Product(en) met GGN nummer van het bedrijf

JA / NEE

Worden op het bedrijf gewassen van andere bedrijven opgeslagen, verwerkt, behandeld of verpakt:
Product(en) met GGN nummer van het bedrijf

JA / NEE
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GlobalG.A.P. Sublicense and Certification Agreement
CKCert CVBA; Technologiepark 90, Zone A6b; B-9052 Zwijnaarde; België
Heeft het bedrijf eerder GLOBALGAP (EUREPGAP)-certificaat aangevraagd bij een andere inspectie-instelling?
Inspectie-instelling met het GGN nummer

JA / NEE

Worden er op het bedrijf activiteiten uitbesteed in onderaanneming (sub-contracting), indien ja, aan wie, voor welke activiteiten en wat is de
certificatie status van deze onderaannemer?
JA / NEE
Onderaannemer / Sub contracter

Ondergetekende gaat akkoord voor volgende vorm van confidentialiteit, gebruik van data en verspreiding van data:
1. Alle data met betrekking tot uw bedrijf kan door GlobalG.A.P. en CKCert gebruikt worden voor interne processen en sanctieprocedures ;
2. De minimum en verplichte niveaus van verspreiding van data alsook bijkomende informatie met betrekking tot confidentialiteit en gebruik
van data, is gedefinieerd in de ‘GlobalG.A.P. Data Access Rules’ (laatst geldende versie). De data access rules voor GRASP, AH-DLL
GROW en Impact-Driven Approach to Sustainability (IDA) worden vermeld in de Algemene Regels van deze add-ons. Al deze documenten
zijn opvraagbaar via CKCert of beschikbaar op de website www.globalgap.org/documents.
3. Indien u niet akkoord gaat met de verspreiding van data, bent u niet in overeenstemming met de ‘Sublicense and Certification Agreement’
en kan CKCert uw bedrijf niet certificeren ;
4. Geen andere data dan deze vermeld in punt 2 kan worden verspreid door GlobalG.A.P. of CKCert zonder uw geschreven toestemming ;
5. Vanaf Versie 5 van de GlobalG.A.P. IFA, zal de certificatiehistoriek van uw bedrijf openbaar gemaakt worden aan marktdeelnemers.

Ondergetekende verzoekt tevens om vrijgave van rapportgegevens aan handelsorganisatie(s): …………………………...............
Ondergetekende verklaart:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Juridisch verantwoordelijk te zijn voor de productie en het beheer van de hierboven opgegeven gewas(sen) ;
Het GLOBALG.A.P. “Algemeen Reglement” (General Regulations Integrated Farm Assurance) en “Beheerspunten en Nalevingcriteria” (Control
Points and Compliance Criteria) en de Sublicentie- en Certificatieovereenkomst (deze documenten zijn openbaar en vrij verkrijgbaar via
www.globalgap.org) te zullen volgen ;
Akkoord te gaan met de Uitvoeringsvoorwaarden van CKCert; Technologiepark 90, Zone A6b; B-9052 Zwijnaarde ;
Dat CKCert niet aansprakelijk is voor schade hoe ook genaamd, welke ondergetekende lijdt als gevolg van het (niet) verlenen van het certificaat
of als gevolg van een handelen of nalaten door degenen die CKCert, in het kader van de certificatie, werkzaamheden laat verrichten,
behoudens opzet of grove schuld van CKCert ;
In het geval van geschillen met betrekking tot de certificeringwerkzaamheden of het certificatiebesluit, bekend te zijn met de klachtenprocedure
en het Reglement van Beroep van CKCert ;
Akkoord te gaan met het registreren van zijn gegevens in de GLOBALG.A.P. database door CKCert ;
Akkoord te gaan met het betalen van de GlobalG.A.P. registratiekosten, zoals vermeld in de laatst geldende versie van de GlobalG.A.P. Fee
Table (beschikbaar op de GlobalG.A.P. website) ;
Akkoord te gaan met de ‘Privacy Notice’ van GlobalG.A.P. (laatst geldende versie). Dit document is beschikbaar op onze website
www.ckcert.eu ;
Met deze aanmelding deel te nemen aan GlobalG.A.P. IFA tot schriftelijke wederopzegging.
CKCert kan indien nodig uw certificaat verlengen. Dit betekent dat men voor deze nieuwe cyclus bij CKCert moet blijven en niet kan wijzigen
van certificatie-instelling.
De minimale duurtijd van de bedrijfscontrole (incl. add-ons GRASP/AH-DLL GROW/IDA) wordt voorgeschreven in de Algemene Regels van
GLOBALG.A.P. en de add-ons.
De tijdsplanning voor de beoordeling (IFA of add-ons) moet volgens de regels voor tijdsplanning voor IFA zijn. Deze zijn gedefinieerd in het
Algemeen Reglement I voor GLOBALG.A.P. en de regels voor Plantaardige productie.
Een contract af te sluiten met CKCert voor één certificatiecyclus.

De Algemene Certificatie voorwaarden van CKCert zijn gepubliceerd op de website van CKCert (www.ckcert.eu)
Getekend te .......................................…

op .......................................…

Opdrachtgever (naam): .......................................…

functie: ...............................………

Handtekening: ................................................
Graag dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend toesturen aan:
CKCert CVBA
Technologiepark 90, Zone A6b
B-9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 (0)9/330 10 20
Fax: +32 (0)9/330 10 29
info@ckcert.eu
Na ontvangst zal CKCert u contacteren om een datum af te spreken voor inspectie.
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