Deelnemersovereenkomst

versie: 1.0
datum: 01 januari 2016

De ondergetekenden:
-

Stichting SecureFeed, statutair gevestigd te Rijswijk, hierna te noemen “SecureFeed”,
en
-

Bedrijfsnaam deelnemer
, gevestigd aan
hierna te noemen “de deelnemer”,

Straatnaam + huisnummer

te, Woonplaats

Hierna gezamenlijk te noemen “partijen”
Gelet op de statuten van SecureFeed en het krachtens deze statuten vastgestelde Deelnemersreglement,
Zijn het navolgende overeen gekomen:
Artikel 1
1. Als aangeslotene van SecureFeed verplicht de deelnemer zich te onderwerpen aan het bepaalde in de statuten
van SecureFeed en het krachtens deze statuten vastgestelde Deelnemersreglement en verplicht zich tot het
steeds (doen) naleven van alle toepasselijke bepalingen.
2. Deelnemer is gehouden wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst, voortvloeiende uit wijzigingen
van de statuten van SecureFeed en het Deelnemersreglement en bijbehorende bijlagen, strikt na te leven.
3. De deelnemer verklaart een exemplaar van het Deelnemersreglement te hebben ontvangen. De statuten van
SecureFeed en het Deelnemersreglement zijn gepubliceerd op de website van SecureFeed.
Artikel 2
1. SecureFeed is gerechtigd het bij deze overeenkomst bepaalde te allen tijde, zowel aangekondigd als
onaangekondigd, te (doen) controleren. De deelnemer is verplicht aan de controle volledige medewerking te
verlenen. Deze medewerking bestaat onder meer uit een vrije en onverwijlde toegang tot alle bedrijfsruimten
alsmede inzage in alle bedrijfsgegevens, welke benodigd zijn voor een goede uitvoering van de controle.
2. De deelnemer is gehouden om wijzigingen in zijn bedrijfsvoering die van invloed zijn of kunnen zijn op deze
overeenkomst, onverwijld schriftelijk te melden aan SecureFeed. Als wijziging wordt ten minste aangemerkt de
(tijdelijke) beëindiging van werkzaamheden.
Artikel 3
1. De deelnemer is gerechtigd gebruik te maken van het deelnemerskenmerk van SecureFeed, met inachtneming
van het bepaalde in het Deelnemersreglement en het hiervan deel uitmakende Reglement Deelnemerskenmerk
SecureFeed.
2. Het gebruiksrecht als bedoeld in het eerste lid geldt in beginsel voor de duur van deze overeenkomst en zolang
het Deelnemerskenmerk SecureFeed dan wel het gebruiksrecht hiervan niet door of namens SecureFeed is
geschorst dan wel ingetrokken.
Artikel 4
1. SecureFeed beheert een openbare databank waarin de naam, bedrijfslocatie, deelnemersstatus, emailadres en
website van alle deelnemers is geregistreerd.
2. SecureFeed beheert een databank met gegevens van deelnemers verkregen in het kader van deze
overeenkomst. Deze databank is inzichtelijk voor de deelnemer zelf en de medewerkers (functionarissen) van
SecureFeed.
Artikel 5
1. De deelnemer geeft middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan SecureFeed om informatie
verkregen in het kader van deze overeenkomst te verstrekken aan regelinghouders en certificerende instellingen
van kwaliteitssystemen in de diervoedersector en aan instanties die door of namens de overheid zijn belast met
het toezicht, de opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften. Dit betreft uitsluitend
informatie met betrekking tot mogelijke risico’s voor de voedselveiligheid.
2. De deelnemer verleent middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming om de gegevens van de
deelnemer verkregen in het kader van deze overeenkomst op te nemen in de databanken als omschreven in
artikel 4.
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Artikel 6
1. SecureFeed is gerechtigd bij niet- of niet-behoorlijke nakoming door de deelnemer van het bij deze overeenkomst
en/of het Deelnemersreglement bepaalde, een sanctie op te leggen aan de deelnemer.
2. De sancties als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn limitatief opgesomd in het Deelnemersreglement.
3. SecureFeed is, bij niet- of niet-behoorlijke nakoming door de deelnemer van het bepaalde in deze overeenkomst,
gerechtigd deze overeenkomst zonder inachtneming van een opzeggingstermijn te beëindigen, zonder dat enige
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist.
4. SecureFeed is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt als gevolg van het opleggen van een of meer
sancties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.
Artikel 7
Voor schade, anders dan bedoeld in artikel 6 lid 4, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van deze
overeenkomst is de aansprakelijkheid van SecureFeed steeds beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van SecureFeed aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat
SecureFeed volgens de desbetreffende polis heeft. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens de
betreffende polis geen uitkering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,-.
Artikel 8
De door de deelnemer verschuldigde bijdragen worden jaarlijks door SecureFeed vastgesteld.
Artikel 9
Geschillen welke tussen partijen ontstaan met betrekking tot de naleving van deze overeenkomst of het bepaalde in
het Deelnemersreglement, zullen worden beslecht door een Geschillencommissie overeenkomstig het bepaalde in het
Deelnemersreglement. De Geschillencommissie doet uitspraak bij wege van bindend advies.
Artikel 10
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Opzegging van deze overeenkomst door de deelnemer is mogelijk tegen het einde van ieder kalenderjaar en met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Voor de deelnemer:

Plaats:

Plaatsnaam

Datum:

dd - mm - jjjj

Naam*:

Naam tekeningsbevoegde

Voor SecureFeed:

Wageningen

Handtekening:

*: naam tekeningsbevoegde conform KvK
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