Aanvraag tot toegang tot de Codiplandatabank als
afnemer

De aanvrager :
..................................................................................................... (naam)
gevestigd te ..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

Tel: ..........................................................
BTW-nr.: ……………………………………………………………….
Hierbij vertegenwoordigd door:
..................................................................................................... (naam en functie)
e-mail adres1: ................................................................................
e-mailadres facturatie2: ………………………………………………………………………………..
Hierna genoemd "Afnemer"
Wenst te worden geregistreerd als afnemer bij Codiplan, en richt daartoe een aanvraag aan:

Codiplan vzw, met maatschappelijke zetel te
Havenlaan 86C,bus 202B,
B-1000 Brussel
Tel: 02.880.22.00
Ondernemingsnr. BE 0885.412.733
Hierna genoemd "Codiplan"

1

Opgelet: naar dit e-mail adres zal het paswoord en login verstuurd worden.

2

Naar dit e-mailadres zal de jaarlijkse factuur verzonden worden.

HVIV.003.NL.Rev8.Codiplan.210913.Docx

1

Aanvraag tot toegang tot Codiplandatabank als afnemer

Hierbij specificeert de afnemer in onderstaande tabel de activiteiten die op zijn bedrijf
worden uitgevoerd, en voor welk lastenboek de toegang wordt gevraagd:
Lastenboek

Aanduiden met x

BVI-MPT
CodiplanPLUS Rund
CodiplanPLUS Parkkonijn
Activiteiten

Aanduiden met x

Slachthuis
Versnijding
Vleesverwerking
Vleesgroothandel
Handel in dieren
Transport landbouwhuisdieren
Vleestransport
Andere (specificeer):

Artikel 1. Voorwerp
1.1.

1.2.

De afnemer verklaart zich te willen registreren bij Codiplan vzw als schakel uit de
“Handel en Verwerkende Industrie”. De afnemer vraagt hiertoe toegang tot de
databank.
De login tot de databank is persoonlijk. Naast de aanvrager kunnen bijkomende
vertegenwoordigers van de afnemer opgegeven worden met hun naam, taal, en
e-mailadres, om eveneens een account en login op de Codiplandatabank te
ontvangen.

Artikel 2 – Duur
2.1.

De afnemer verklaart zich te willen laten registreren voor een periode van één
jaar. De initiële registratie en de eventuele jaarlijkse verlengingen worden
bevestigd middels betaling van de jaarlijkse factuur. De registratie gaat in op
datum van de ondertekening van de aanvraag, en na aanvaarding van de
aanvraag door Codiplan.

2.2.

De overeenkomst van de afnemer met Codiplan kan ten allen tijde beëindigd
worden via schriftelijke melding aan Codiplan.

Artikel 3 – Codiplan bijdrage
3.1

De afnemer verbindt zich ertoe een jaarlijkse bijdrage te betalen voor de toegang
tot de databank.
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3.2

De afnemer betaalt € 250,00- (excl. BTW) als vergoeding op rekeningnummer BE
59 103021772326 van Codiplan. Dit bedrag is jaarlijks herzienbaar.

3.3

Alle facturen van Codiplan of een gemachtigde derde zijn contant betaalbaar. De
initiële activatie van de toegang tot de Codiplan databank gebeurt op het moment
dat de factuur vereffend wordt.

3.4

De factuur voor de jaarlijkse hernieuwing is contant betaalbaar. Indien de factuur
niet vereffend is op de vervaldag (30 dagen na facturatiedatum), wordt de toegang
tot de databank ontzegd.

Artikel 4 – Paswoord voor de databank
4.1

De afnemer krijgt, na betaling van vastgestelde jaarlijkse vergoeding, toegang tot
de databank van Codiplan met de aangesloten landbouwers, van dewelke hij aldus
de certificatiestatus kan raadplegen.

4.2

Het paswoord is persoonlijk en de afnemer verbindt er zich toe het niet te verlenen
aan derden.

4.3

De afnemer verbindt er zich toe de gegevens van de landbouwers vertrouwelijk te
behandelen, en niet verder te verspreiden, conform de wetgeving betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze aanvraag werd opgemaakt te ………………………………... op, ………………… , in
tweevoud.

Voor gelezen en akkoord,

Voor de afnemer:

Voor Codiplan vzw

Tom De Winter
Coördinator
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