
 Aanmeldingsformulier SecureFeed  F-02 
versie:  1.0 

 datum: 01 januari 2016 
 

 
 

 
Deel 1: Algemene informatie 
Dit gedeelte dient eenmalig per juridische eenheid ingevuld te worden 
 
1a. Bedrijfsgegevens: 
LET OP: Naam van het aangemelde bedrijf, het GMP+ certificaat en de KvK registratie moeten identiek 
zijn 

Naam onderneming  

Adres, postcode en plaats 
 

Bezoekadres, postcode en plaats: 
 
 
Postadres, postcode en plaats: 
 
 

Telefoonnummer  

KvK nummer  

Aantal locaties  

Certificerende Instelling (CI) 
Aangeven keuze CI voor uitvoer van de toetredingsaudit (zie website): 

 
1b. Contactgegevens: 
Naam contactpersoon 
(In ieder geval één 
bestuurder / DGA) 

Functie Telefoonnummer E-mail 

    

    

 
1c. Ondertekening: 
Ondergetekende bevestigt onderstaande informatie ten behoeve van deelname aan het Secure Feed 
programma, naar waarheid te hebben ingevuld en bevestigt akkoord te gaan met de bepalingen in het 
Deelnemersreglement SecureFeed 2.0 (zie website). 
Aldus verklaard en getekend te: 

Plaats en datum  

Naam  
Tekeningsbevoegde bestuurder / DGA conform KvK: 
 
 

Handtekening 
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Deel 2: Specifieke informatie per locatie  
Vul deel 2 in per locatie (behorend bij de juridische eenheid in deel 1) die u wilt aanmelden voor 
SecureFeed. Elke locatie dient apart te worden aangemeld.  

2a: Locatiegegevens: 
LET OP: Adresgegevens en GMP+ certificaat moeten overeenkomen 

Naam onderneming 

Adres, postcode en plaats 

Telefoonnummer 

2b: Bedrijfs- en procesinformatie: 

Beschrijving activiteiten 
diervoeders geleverd aan 
veehouders 
(producten / processen) 

Producten: 
□ Voedermiddelen
□ Mengvoeders
□ Toevoegingsmiddelen
□ Voormengsel

□ …………………………

Processen: 
□ Productie
□ Handel
□ Opslag
□ Transport

□ …………………………

Diensten: 
□ Opslag voor derden
□ Transport voor derden
□ Verhuur opslagruimte

□ ……………………….

Overige activiteiten die op 
bovengenoemde locatie 
plaatsvinden 

Al dan niet in eigen beheer 

□ Verwerking van
□ Materialen voor vergisting / compostering
□ Kunstmest

□ Handel in:
□ Materialen voor vergisting / compostering
□ Kunstmest

□ Opslag van:
□ Materialen voor vergisting / compostering
□ Kunstmest

□ Veehouderijbedrijf

□ …………………………………………………………………………………………

Wettelijk (EU) erkennings-/ 
registratienummer. 
LET OP: graag alle erkenningen 
en registraties noteren, inclusief 
1069 en 999 

□ Diervoeder Hygiëne Verordening (183/2005)
□ Dierlijke bijproducten Verordening (1069/2009)

□ Overige: ………………………………………………………………………………

GMP+ registratie nummer 
(ofwel registratienummer 
gelijkwaardig systeem) 

Nummer: ………………………………………………………….……………………. 

* Kopie certificaat bijvoegen
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2b: Bedrijfs- en procesinformatie: 

Rapportage laatste GMP+ audit 
en getroffen 
verbetermaatregelen 
LET OP: Complete auditrapport 
aanleveren 

- Kopie auditrapport toevoegen 
- Noteer per opmerking de getroffen verbetermaatregelen: 

Monitoringplan Lever het meest recente monitoringplan aan voor alle diervoeders die 
rechtstreeks aan de veehouders geleverd worden (producten en parameters 
waarop onderzocht wordt). 

Analyseresultaten worden: 
□ ingevoerd in de GMP+ monitoringdatabase
□ binnen de eigen onderneming beheerd

Tracking & Tracing test; 
resultaten + verbeterpunten - Voeg rapportage laatst uitgevoerde tracking en tracing test toe. 

- Geef aan wat de verbeterpunten waren. 
- Voeg de getroffen verbetermaatregelen toe:……………………………………... 

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

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

Lijst met leveranciers-
productcombinaties (LPC) Na ontvangst en beoordeling aanmelding ontvangt u een toegangscode 

voor de database, invoeren LPC in het besloten gedeelte in de 
database < 14 dagen na ontvangst toegangscode. 

Inkoop onder 
poortwachtersvoorwaarden 

Koopt u producten in onder het poortwachtersprincipe? 

Zo ja, voeg procedure toe op welke wijze u dit proces beheerst? 

Zo ja, welke producten? 

□ Onbewerkte agrarische producten van de kweker

□ Toevoegingsmiddelen

□ Overige producten …………………………………….............................

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

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

Productaansprakelijkheids- 
verzekering 

Bent u in het bezit van een productaansprakelijkheidsverzekering? 

□ Ja

□ Nee
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