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Teler:

Naam:
Adres:
Postcode / Woonplaats:

Deze telersverklaring is van toepassing voor alle telers die onbewerkte voedermiddelen
leveren aan ForFarmers B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.
De teler verklaart hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarden bij de levering van
voedermiddelen.
Definities:
- Teler: de in de aanhef genoemde persoon die het product in eigen beheer geteeld
heeft en het als voedermiddel verkoopt.
- Onbewerkt voedermiddel: voedermiddel dat behalve het telen en oogsten en evt.
drogen geen verdere bewerking heeft ondergaan.
- ForFarmers: ForFarmers BV en / of een haar gelieerde onderneming.
- Product: onbewerkt voedermiddel dat geleverd wordt aan ForFarmers.
Hulpstof: alle gebruikte technische hulpstoffen zoals zaaizaad, zaaizaadontsmetting,
zaaizaadcoating, organische en anorganische meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen.
- Biologisch voedermiddel: Voedermiddel dat voldoet aan de voorwaarden voor
biologische teelt ( zie hiervoor SKAL/ EKO voorwaarden – www.skal.nl )
KWALITEITSEISEN
De teler verklaart dat het product van gezonde, deugdelijke handelskwaliteit is en dat het
voedermiddel geen gevaar oplevert voor de gezondheid van mens en dier.
1 Normen
Producten dienen te voldoen aan de residunormen zoals vastgelegd in de
diervoederwetgeving GMP+ Bijlage 1 – specifieke voederveiligheidsnormen –
www.gmpplus.org
De wettelijke normen uit de bestrijdingsmiddelenwetgeving en mestwetgeving zijn van
toepassing voor gebruik van hulpstoffen.
2 Identificatie en naspeurbaarheid van producten
Bij teelt van granen/maïs (incl. CCM en Snijmaïs) dienen gebruikte producten
traceerbaar te zijn vanaf de aankoop van het uitgangsmateriaal (inclusief hulpstoffen) tot
en met de verkoop, inclusief transport. Bedoelde informatie incl. de labels van het
zaaizaad dienen minimaal 2 jaar te worden bewaard.

3 Procesbeheersing
3.1 Teelt
Voorwaarden Teelt:
a. Keuze uitgangsmateriaal bij teelt van granen/korrelmaïs
 Bij teelt gebruik maken van gecertificeerd zaaizaad.
 Bij teelt tarwe: alleen gebruik maken van rassen met een resistentie tegen aarfusarium van minimaal 6 in de Aanbevelende Rassenlijst Akkerbouw van
betreffend oogstjaar, uitgegeven door Plantum NL.

b. Perceel
 Het perceel waar gewas op geteeld mag niet verontreinigd zijn of verontreinigd
zijn geweest.
 Indien onduidelijkheid bestaat over de perceelhistorie dan wordt dit vooraf aan
het sluiten van de koopovereenkomst gemeld bij ForFarmers.
c. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen/ontsmettingsmiddelen
 Uitsluitend wettelijk geregistreerde middelen (www.gmpplus.org) gebruiken met
een toelating voor het betreffende gewas. Bij biologische teelt gelden de hiervoor
genoemde voorwaarden voor biologische teelt, te vinden op de website van
SKAL.
 De hulpstoffen toepassen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de
gebruiksaanwijzing op de verpakking;
 Bijhouden van een administratie van gebruikte middelen.
 Gebruik maken van een goedgekeurde spuit en spuitlicentie;
d. Bemesting
 Geen GFT compost op het perceel brengen, tenzij uit analyse blijkt dat er geen
sprake is van verontreiniging
 Bijhouden van een administratie van gebruikte meststoffen
e. Ongewenste stoffen
 Bij vaststellen van contaminatie met onkruidzaden en/of schadelijke planten b.v.
vlasdodde, zwarte mosterd, nachtschade, jacobskruid) moet dit voordat de
koopovereenkomst gesloten wordt gemeld worden bij ForFarmers.
 Voor weidehooi geldt dat het aan ForFarmers verkochte hooi vrij is van
schadelijke planten zoals herfsttijloos, jacobskruid en nachtschade.
 Bij teelt van graszaadhooi wordt geen gebruik gemaakt van producten die
endofyten bevatten.
f. GGO
 Teelt van GGO rassen alleen toegestaan indien deze voldoen aan de wettelijke
voorschriften;
 Het gebruik van GGO rassen afstemmen met ForFarmers.
 Voor de teelt biologische producten zijn GGO rassen niet toegestaan

3.2 Oogst
 Tijdens oogsten alleen gebruik maken van machines, transportmiddelen en
tussen opslagen die schoon zijn en in een technisch goede staat verkeren
 Tijdens het oogsten dient beschadiging van het product en de insleep van
vreemde bestanddelen (zoals o.a. olielekkage) voorkomen te worden.
 Bij regen het product afdekken. Verplichte aanwezigheid van dekzeil op kieper en
inschuur- apparatuur bij regendreiging.
 Bij oogsten van biologische voedermiddelen geen gebruik maken van machines,
transportmiddelen en tussen opslagen die gebruikt zijn voor het oogsten van
GGO houdende voedermiddelen.
3.3 Drogen
Drogen van het voedermiddel is de enige bewerking die, indien het voedermiddel teveel
vocht bevat, toegestaan is. Indien voedermiddelen kunstmatig worden gedroogd, moet
deze indirect plaats vinden of directe droging waarbij alleen gas als brandstof is
toegestaan. Voedermiddelen worden hierdoor niet via rookgassen besmet met dioxine
en dioxineachtige stoffen. Indien drogen door derden wordt uitgevoerd dient de teler
uitsluitend gebruik maken van GMP gecertificeerde bedrijven. Indien het product
kunstmatig gedroogd is of zal worden moet dit voor de koopovereenkomst gemeld
worden bij ForFarmers waarbij ook duidelijk aangeven wordt op welke wijze het drogen
gebeurd.
3.4 Opslaan
 Ruimten waarin producten worden opgeslagen verkeren in goede staat van
onderhoud. Opslagen zijn schoon en droog, vorming van condens wordt
voorkomen door goede ventilatie. Huisdieren, vogels, ongedierte en insecten
worden zoveel mogelijk geweerd in deze ruimten. Dit om microbiële besmetting
te voorkomen.
 Via het adequaat scheiden d.m.v. de inrichting van de opslag is geborgd dat het
geoogste voedermiddel niet onbedoeld vermengd kan worden met andere
producten.
 Producten die niet op het eigen bedrijf in tussenopslag gaan, dienen opgeslagen
te worden bij GMP+ gecertificeerde bedrijven.
 Voedermiddelen mogen niet in aanraking komen met hulpstoffen of veevoeder
vreemde stoffen zoals glas, stenen, olie, brandstoffen, etc.)
3.5 Afleveren
 Bij afleveren uitsluitend gebruik maken van schone, goed onderhouden
apparatuur:
o
vrij van resten en geur van voorgaande ladingen
o
vrij van resten van reinigings- en/of desinfectiemiddelen
o
droog
 Indien het transportmiddel is gebruikt voor vervoer van kadavers, ander dierlijk
materiaal of mest dan is het niet toegestaan, ongeacht de uitgevoerde reiniging,
het transportmiddel in te zetten voor vervoer van voedermiddelen.
 Inregenen en besmetting met uitwerpselen van vogels wordt voorkomen.
 Daarnaast geldt dat de laadruimte en technische hulpwerktuigen van de
gebruikte transportmiddelen schoon dienen te zijn.

3.5.1 Afleveren door derden
Indien het afleveren wordt uitgevoerd door derden (transporteur / loonwerker) dan
gelden de volgende voorwaarden:
 Afleveren met trekker en aanhanger: transportmiddel voldoet aan in deze
kwaliteitsovereenkomst genoemde voorwaarden voor afleveren.
 Afleveren met vrachtauto: GMP-transport erkende transporteur.
3.6 Loonwerk
De werkzaamheden die uitgevoerd worden door een loonwerker voldoen aan de in deze
kwaliteitsovereenkomst genoemde voorwaarden en deze is tevens in bezit van een
VKL-certificaat. bezitten.
3.7 Calamiteiten
Bij een calamiteit op het bedrijf of elke andere reden waarbij vermoed kan worden dat
deze mogelijk een risico vormen voor de diergezondheid en/of voedselveiligheid wordt
melding gemaakt bij ForFarmers.

BIOLOGISCHE VOEDERMIDDELEN
Indien deze telersovereenkomst betrekking heeft op een Biologisch gecertificeerd
voedermiddel dan verklaart de teler conform EU verordening 834/2007 en 889/2008 te
zijn gecertificeerd en ook conform deze verordeningen te hebben gehandeld.
ALGEMEEN:
ForFarmers is gerechtigd altijd een controle ter plekke uit te oefenen op het naleven van
de voorwaarden en inzicht te krijgen in relevante documenten. De teler geeft hiertoe
toestemming.
ForFarmers is gerechtigd bij enige twijfel over het naleven van de voorwaarden in deze
telersverklaring de producten te weigeren of te retourneren zonder dat ForFarmers een
vergoeding voor de producten danwel aanvullende kosten hoeft te voldoen.
Voorwaarden Afleveren:
 Alleen door de teler zelf geteelde voedermiddelen kunnen geleverd worden onder de
voorwaarden in deze telersverklaring.
 Alle producten die niet voldoen aan de voorwaarden in deze telersverklaring worden niet
geleverd aan ForFarmers.
 Op deze verklaring is het Nederlandse recht van toepassing

Getekend voor akkoord:

Naam:
Datum:
Handtekening:

