1. ONDERGETEKENDE PARTIJEN
De aanbieder: …………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………
Postcode en Gemeente: ……………………………………………
En:
De ophaler: QUATRA BVBA
Adres:
Mosten 17, 9160 LOKEREN – BELGIE
Tel nr.: 09 336 1 336

klantnummer: ……………….

E-mail: info@quatra.com

2. KOMEN OVEREEN WAT VOLGT
Conform de richtlijnen van de verordeningen EG 1069/2009 en EG 142/2011 alsmede de regionale
wetgeving met betrekking tot de ophaling van categorie 3 materiaal - niet geschikt voor menselijke
consumptie - en specifiek van gebruikte frituurvetten en -oliën, wordt de ophaler door de aanbieder
aangeduid als vaste ophaler van het gebruikte frituurvet (-olie).
De aanbieder verklaart dat het aangeboden materiaal uitsluitend gebruikt frituurvet of -olie is,
enkel afkomstig is van het eigen bedrijf en niet vermengd werd met andere biomassa.
De aanbieder verzamelt al het gebruikte frituurvet (-olie), vrij van vreemde bestanddelen, in daartoe
door de ophaler afgeleverde herbruikbare recipiënten.
De ophaler staat in voor een regelmatige ophaling van al het gebruikte frituurvet (-olie) en staat garant
voor de verdere verwerking van het gebruikte frituurvet en -olie in erkende centra.
De ophaler maakt bij elke ophaling het bij wet verplichte handelsdocument op. De aanbieder geeft aan de
ophaler de toelating dit document in zijn naam te ondertekenen en bewaart dit document ten behoeve van
de controlerende overheden.
De afgeleverde ophaalbon (of aankoopborderel) geldt als verwerkingsattest.
Onderhavige overeenkomst is van onbepaalde duur en door beide partijen opzegbaar mits gewone
melding (schriftelijk, e-mail of telefoon).
Door (digitale) ondertekening zijn de zelfverklaringen (evenals de definities en de voorwaarden) zoals
gepubliceerd op de website (www.quatra.com – ISCC certificering) van toepassing en een geldig
onderdeel van deze overeenkomst voor de duur van het contract. Indien door de klant geen bezwaar
wordt gemaakt 14 dagen voor het verstrijken van ieder kalenderjaar van deze overeenkomst, wordt de
zelfverklaring bevestigd voor het volgende jaar
Opgemaakt in dubbel, op ..........................., waarvan elke partij verklaard een exemplaar ontvangen te
hebben. Deze overeenkomst alsook alle documenten voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen
digitaal getekend en opgeslagen worden.
Voor akkoord,

de aanbieder

de ophaler

