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VERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN HET « AB »MERK MET
CERTIFICATIE ALS DOEL. (Bijlage 4).

Door de laatste bereider in te vullen en naar CERTISYS sprl terug te sturen.
Naam of  (stempel): ….................................................................................................................................

Adres : …....................................................................................................................................................................................

             ….....................................................................................................................................................................................

             ….....................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.:........................................................................Fax nr. : …....................................................................................

          Producent                            Verwerker                               Importeur  

- landbouwproduct                                                                                                                                          
- verwerkt product dat tenminste 95 % biologische ingrediënten bevat.                                                   
In voorkomende gevallen, voldoen de ingrediënten van de aanvullende percentage aan de verplichtingen van artikel 28 of 29 
van de verordening (EG) nr.889/2008.
- dierenvoeding  dat tenminste 95 % biologische ingrediënten bevat.                                                                                  

 

Product conform een erkend frans lastenboek  en dat tenminste 95 % biologische ingrediënten bevat :     
(bv.: konijnen, slakken...)
De aanvrager verbindt zich er toe :
- het geheel  van gemeenschappelijke en nationale voorschriften te respecteren met betrekking tot de biologische 
productie, de bereiding, het verhandelen en de etikettering van landbouwproducten en levensmiddelen in het 
algemeen, evenals de algemene regels van het AB merk voor de hierboven vermelde producten.
- de bijhorende controles, uitgevoerd door CERTISYS, toe te laten en deze ten laste te nemen overeenkomstig het 
toepasselijke tarief.
- de gebruikte etikettering en elke mogelijke wijziging van de etikettering aan het controleorganisme door te geven, 
evenals elke wijziging bij de betreffende verwerkte of onverwerkte landbouwproducten;
- in geval er een non-conformiteit wordt vastgesteld, de gegeven sanctie voorzien in het sanctiebarema te aanvaarden.

Datum en handtekening voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd” :

NAAM :                                                                                                    FUNCTIE : …...........................................................

LIJST VAN DE PRODUCTEN: Commerciele merk op de etiketering aangebracht :

In te vullen door Certisys:
GOEDKEURING             

GOEDKEURING ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGING              

WEIGERING                    

Reden :                                                                                                           Te …..................Datum : …..............

                                                                                                                        NAAM   : ………………………......

                                                                                                                        ONDERTEKENING :

Dit document is eigendom van Certisys , het mag niet gereproduceerd of openbaar gemaakt worden, ook niet gedeeltelijk, 
zonder schriftelijke toestemming.
 


