
2. LOCATIE VAN LEVERING

Doetinchem BIO tarwe, BIO gerst, BIO triticale, BIO rogge en BIO haver en BIO CCM vers*
 *BIO CCM vers (maiskorrels vochtrijk rechtstreeks van het land)

3. OPPERVLAKTE EN RAS TE LEVEREN BIOLOGISCH GRAAN EN/OF CCM-VERS* IN GEWENSTE POOL
       (Als u niets aankruist gaat het graan mee in de langst mogelijke pool.)

Leverings- en poortwachtersovereenkomst
inname biologisch graan 2022

BELANGRIJK
•  Deze Leveringsovereenkomst voor 24 juni 2022 ingevuld per e-mail versturen naar w.krajenbrink@argroep.nl. 
 U kunt het formulier ook opsturen naar AgruniekRijnvallei Biologisch B.V., Parallelweg 9-11, 6942 EJ Didam. 
•  Volledig ingevulde formulieren worden met voorrang in behandeling genomen. 

Product Oppervlakte Ras In omschakeling1 Korte pool Dagprijs

BIO tarwe ha

ha

ha

ha

BIO gerst ha

ha

BIO triticale ha

BIO rogge ha

BIO haver ha

BIO CCM vers* ha

AgruniekRijnvallei Biologisch B.V.  0317-499575, biologisch@argroep.nl, www.argroep.nl

Ve
rs

ie
 1

.0
.1

1

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

1. UW GEGEVENS

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Adres

Postcode

Woonplaats

Klantnummer

E-mailadres

Telefoonnummer

BTW-nummer

IBAN (bankrek.)



4. KWALITEITSBORGING GESCHIEDT DOOR MIDDEL VAN
      (S.v.p. één van beide aanvinken)

 Certificering
 Wanneer u deelneemt aan certificering s.v.p. onderstaande gegevens invullen.

a) Soort certificering VVAK  (GZP) 

b) Naam certificerende instelling (CI)

c) Nummer waarmee u bekend bent bij CI

d) Eigen transport (zei ook bijlage 1)

e)  Transport door derden,  
naam van (verwachte) transporteur

Let op!
Ook bij gecertificeerde telers worden transportmiddelen beoordeeld of ze deugdelijk, veilig, schoon, droog en vrij van voorgaande 
lading zijn! 

 Deelname aan Poortwachtersregeling (zonder certificering)
 Wanneer u deelneemt aan Poortwachter s.v.p. onderstaande gegevens invullen

a) Gebruik van eigen opslag 

b) Gebruik van eigen droger

d) Eigen transport

e) Indien transport door derden (bijv. loonwerker) wordt 
 uitgevoerd, naam van (verwachte) transporteur

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

 Ja Nee

(aankruisen wat van toepassing is)

(aankruisen wat van toepassing is)

(aankruisen wat van toepassing is)

(aankruisen wat van toepassing is)
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Datum

Plaats

Naam

Handtekening

U bent verplicht om een ondertekend exemplaar in uw bezit te hebben. Maak daarom een kopie voor uw eigen boekhouding en stuur 
het origineel op naar AgruniekRijnvallei. 

Deze Leverings- en Poortwachtersovereenkomst voor 24 juni 2022 opsturen naar: 
AgruniekRijnvallei Biologisch B.V., Parallelweg 9-11, 6942 EJ  Didam of per mail naar w.krajenbrink@argroep.nl.
Vergeet niet om naast een kopie van uw certificering, ook een kopie van uw SKAL-certificaat met bijlage waarop gecertificeerde 
producten en voortbrengingsprocessen vermeld staan, mee te sturen. Het certificaat moet gedurende de oogstperiode, dus bij 
aanlevering van uw product, geldig zijn.
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6. ONDERTEKENING

5. DE LEVERANCIER VAN VOERGRAAN ONDERTEKENT HET VOLGENDE:

Betreft voedermiddel

1.  De door ondergetekende te leveren granen zijn van gezonde, deugdelijke handelskwaliteit en leveren géén gevaar op voor de 
gezondheid van mens en dier.

2.  De te leveren granen voldoen aan de wettelijke normen met betrekking tot gewas- en voorraadbeschermingsmiddelen.
3.  Eventuele droging, schoning of opslag is uitgevoerd in schone en daartoe bestemde installaties. Let op: aardappelopslagen 

ontsmet met Chloorprofarm zijn verboden.
4.  De granen worden in het gehele traject van teelt, oogst, transport en opslag gescheiden van producten die niet geschikt zijn voor 

gebruik in de voeder- en/of voedselketen.
5.  De te leveren granen bevatten géén verboden producten zoals: (ganzen)mest, urine, met bestrijdingsmiddelen behandeld 

zaaizaad, dierlijke producten, slib , Salmonella, zware metalen en pesticiden.
6. De maximum hoeveelheden van de hieronder genoemde ongewenste stoffen worden niet overschreden: 
 • Moederkoren 1 g/kg
 • Giftige onkruidzaden 3 g/kg
 • DON 5 mg/kg (5.000 ppb)
7.  De granen zijn vrij van weefseleiwitten van zoogdieren. Daarnaast zijn alle maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om 

besmetting met dierlijke eiwitten te voorkomen.
8.  De granen worden tijdens het gehele voortbrengingsproces op hygiënische wijze behandeld zodat de microbiële kwaliteit wordt 

beheerst. Dit is gericht op de voorkoming van besmetting met ziekteverwekkende micro-organismen waaronder Salmonella.
9. De eventuele loonwerker is tenminste VKL gecertificeerd.
10. Het transport van de granen voldoet aan bijlage 1 van deze overeenkomst.
11.  Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande kwaliteitsaspecten, wordt AgruniekRijnvallei Biologisch B.V. daarvan vóór de feitelijke 

levering op de hoogte gesteld. 
12.  Indien niet wordt voldaan aan bovenstaande kwaliteitsaspecten behoudt AgruniekRijnvallei Biologisch B.V.  zich het recht voor 

de levering te weigeren.



BIJLAGE 1: TRANSPORTVOORWAARDEN

a) Eigen transport

Als u zelf het transport uitvoert, dan zorgt u ervoor dat:
• Het transportmiddel deugdelijk en veilig is.
• Het transportmiddel van binnen én van buiten schoon is en vrij van restanten en geur van voorgaande lading(en).
• Het transportmiddel van binnen droog is (let op transportmateriaal dat buiten is gestald).
• Het transportmiddel bij (dreigende) regen wordt afgedekt met een schoon, waterdicht afdekzeil.
• Het transportmiddel herkenbaar is aan de hand van een uniek nummer / code / kenteken (i.v.m. traceerbaarheid).
• De voorgaande lading en de reiniging voldoet aan de onderstaande tabel

Na vervoer van Soort reiniging

Diervoedergrondstoffen (bijv. granen) Uitvegen

Verpakte producten Uitvegen

Grond / stenen Reinigen met water (hoge druk)

Kunstmest Reinigen met water

Droge stapelbare mest Verboden, tenzij1

Natte mest (‘drijfmest’) Verboden, tenzij1

Overige producten Niet toegestaan

1)  Procedure voor toelating laadruimtes na transport van verboden ladingen aantoonbaar is gevolgd: zie International Database 
Transport (for) Feed. Het vrijgaverapport moet bij de inname kunnen worden getoond door de chauffeur.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het gebruik van containers. Accepteer geen containers waarvan de voorgaande lading én de 
manier van reiniging niet bekend is. Laat deze zaken consequent schriftelijk vastleggen door de eigenaar / transporteur zodat ze bij de 
inname kunnen worden getoond.

b) Transport door derden (loonwerker/transporteur)

Als u het transport uitbesteedt aan derden, dan zorgt u ervoor dat uw transporteur / loonwerker bovenstaande zaken kent en er naar 
handelt. Aanvullend voor transport door derden geldt:

•  De loonwerker / transporteur heeft een geldige erkenning voor GMP+ Wegtransport (zie IDTF) óf een erkenning voor VKL  
(zie www.vkl.nl). Vraag altijd naar een kopie van het certificaat.

•  De voorgaande lading en reiniging voldoen aan de certificaatnormen van de loonwerker / transporteur en tenminste aan de 
bovenstaande tabel. Als de certificaatnorm strenger is dan deze tabel, geldt de strengste norm.

Tevens wijzen we u erop, dat elk transport vergezeld moet gaan van de volledig ingevulde Eigen Verklaring (SKAL).
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https://www.icrt-idtf.com/nl/#
http://www.vkl.nl
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