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AANSLUITINGSFORMULIER TRANSPORTBEDRIJF
(alle gevraagde gegevens zijn verplicht in te vullen)

Firmanaam: ………………………………………………………………………………………..

Naam verantwoordelijke: ….…………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………… Telefoon: ………………………………………………………………………………………………
Crisiscontactgegevens1:
-

Crisiscontactgegevens plaatsvervanger1:

Naam: …………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………….

-

Naam: ……………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………

Bedrijfsgegevens

Facturatiegegevens

Adres: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

erkenningsnummer.: ………………………………………………………………………….

ondernemingsnummer: ………………………………………………………………………..

Aantal chauffeurs/actieve bijrijders actief in het Certus-varkenstransport2: ...............................................................................................
Aantal vervoermiddelen waarmee levende varkens getransporteerd worden2: ..........................................................................................
Certus-vervoer van:

□ biggen

□ vleesvarkens

□ zeugen

□ afzonderlijke opdeling beren

Gekozen OCI (lijst op www.Certus-info.be): ..................................................................................................................................................
1

opvraging in kader van de sectorale crisiscel
elke hierboven vermelde chauffeurs/actieve bijrijders en vervoermiddelen moeten tevens respectievelijk de getuigschriften voor
vakbekwaamheid en de formulieren ‘registratie wegvervoer’ verzonden worden naar het secretariaat van Belpork vzw.
2Voor

Deelname aan het Certus kwaliteitssysteem houdt ook in dat u zich akkoord verklaart met het Certus-lastenboek en het Certus-reglement
inclusief eventuele wijzigingen hierop volgens beslissing van de Raad van Bestuur van de vzw Belpork. Zonder geldig akkoord kan een
kandidaat deelnemer niet gecertificeerd worden volgens het Certus kwaliteitssysteem. De deelnemer wordt van eventuele wijzigingen in
het Certus-lastenboek en Certus-reglement door Belpork vzw op de hoogte gebracht via het emailadres dat hij/zij via dit
aansluitingsformulier opgaf.
De bekomen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld conform het privacybeleid waarvan de meest recente versie steeds te vinden
is op de website www.belpork.be > Certus > privacybeleid.
Ik verklaar hierbij dat alle bovenstaande ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Ik bevestig kennis genomen te hebben van het Certuslastenboek en Certus-reglement en verklaar mij hiermee akkoord, inclusief eventuele wijzigingen hierin bij besluit van de Raad van Bestuur
van Belpork vzw,
Voor akkoord,
Naam deelnemer: ........................................................................................................ (verplicht in te vullen)
(handtekening):

Datum: .................................................(verplicht in te vullen)
Aansluitingsformulier Certus
update: 01/12/2019

