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Overeenkomst aanlevering leveranciers

BIO-GAS  BOEYE  BVBA  verzoekt  haar  leveranciers  om  onderstaande
aanleveringsvoorwaarden  voor  akkoord  te  willen  bevestigen  zodat  een  conforme
aanlevering en verwerking van de aangeleverde producten door BIO-GAS BOEYE BVBA
kan gegarandeerd worden.

- De leverancier verbindt zich ertoe het aangeleverde product zo compleet mogelijk
te omschrijven: o.m. herkomst, eventuele toevoeging additieven, enzovoort.

- De leverancier verbindt zich ertoe de voorschriften van de aanmeldingsnota (zie
bijlage) te respecteren.

- De leverancier zal de acceptatievoorwaarden aanvaarden:
Criteria aanvaarding producten (input)

- C/N verhouding
- Organisch materiaal
- Vergistbaarheid
- Nutriënteninhoud 
- De inputstroom moet  VLAREA-conform zijn  en mag niet  verdund zijn of

worden.
De leverancier aanvaardt en verklaart mee te zullen werken aan de maatregelen
van controle (staal name) van deze criteria en de maatregelen van registratie die
door BIO-GAS BOEYE BVBA worden ondernomen.

- De leverancier bezorgt BIO-GAS BOEYE BVBA de vereiste analyses (uitz: visueel
herkenbare  voormalige  voedingsmiddelen)  en bevestigt  hiermee een conforme
stroom aan te leveren.

- De leverancier staat in voor de productverantwoordelijkheid en voor de garantie
van  de  samenstelling  van  de  aangeleverde  stromen  conform  de  eisen  van
aanlevering bij BIO-GAS BOEYE BVBA.

- Indien  de leverancier  instaat  voor  het  vervoer,  zal  hij  instaan  voor  de  nodige
erkenningen van de vervoerder.

- Ingeval van een geweigerde vracht staat de leverancier in voor terugname van de
vracht en voor een conforme verwerking/verwijdering van deze vracht.

- BIO-GAS BOEYE BVBA behoudt  zich het recht voor om op bepaalde tijdstippen
staalnames  uit  te  voeren  op  aangevoerde  producten  ter  controle  van  de
bijgeleverde analyses.
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