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Aanvraagformulier voor deelname 

 
Bedrijfsnaam: 

 
Contactpersoon:     Functie: 

 
Bezoek/ 
activiteiten adres:    Postcode:  Plaats: 

 
Postadres:     Postcode:  Plaats: 

 
Telefoon:     Mobiel: 

 
Inschrijvingsnummer KvK:    Rechtsvorm: 

(Kopie uittreksel meesturen) 
 

 
Indien u groenten en/of fruit uit derde landen importeert: 
Wilt u deelnemen aan het Reglement Interne Kwaliteitscontrole voor import?  JA  /  NEE* 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Indien u kwaliteitscontroles uitvoert bij teeltbedrijven: 
Wilt u teeltbedrijven onder de werking van uw RIK kwaliteitszorgsysteem brengen? JA  /  NEE* 
Zo ja, dan de betreffende teeltbedrijven vermelden op Bijlage I. 
Let op, als u ‘ja’ aangeeft, kunnen onregelmatigheden die bij een teeltbedrijf worden  
geconstateerd consequenties hebben, zoals beschreven in de Kwaliteitscode en het  
Handhavingsdocument behorende bij het RIK. 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 
De volgende vragen (D, E en F) zijn bedoeld om een beeld te krijgen van uw bedrijf en de activiteiten, voor de 
beoordeling van de aanvraag voor deelname. 
 
Andere vestigingslocaties van uw bedrijf (geef naam locatie, adres en plaats):  
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Het verzoek tot deelname heeft betrekking op alle onderdelen/bedrijfsunits, tenzij dit aparte rechtspersonen zijn. 
 

 
Kruis aan welke van de volgende items op uw bedrijf van toepassing zijn en vul aan: 

O Nederlands product 
O Buitenlands product    
      
O import (uit derde landen)   
O export (naar derde landen)    
O collectiepunt van telers     

Reg.nr.  
(in te vullen door KCB) A 

B 

E 

D 

C 
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O veiling      
O bureau-exporteur 
O teler      
      
O rechtstreekse levering cq. verlading (zie definitie lijst Kwaliteitscode) 
O opslag 
O sorteren  
O verpakken 
O andere activiteit, namelijk______________________________________________________ 
 
O vaste toeleveranciers 
O wisselende toeleveranciers 
 
O ISO 9001 
O BRC 
O IFS    
O HACCP 
 

O één product, namelijk______________________________________________________________ 
O twee tot 15 producten, belangrijkste producten__________________________________________ 
O meer dan 15 producten, belangrijkste producten_________________________________________ 
O jaarlijkse omzet (bij benadering in kg.)_________________________________________________ 

 
 
Worden op uw bedrijf producten van andere bedrijven opgeslagen, verpakt etc.   JA  /  NEE* 
Indien ja, beschrijf hieronder de situatie: 
 

 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Gebeuren deze activiteiten onder uw verantwoording of onder verantwoording van het externe bedrijf?   
O eigen verantwoording 
O verantwoording extern bedrijf 

 
 
De opdrachtgever verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de voorwaarden 
zoals hierna vermeld. 
 
Getekend te:      Datum: 

 
Opdrachtgever (naam):     Functie: 

 
Handtekening 

 
 
Voorwaarden 
 

1. De opdrachtgever is bevoegd het aanmeldingsformulier te ondertekenen; 
 

F 

G 



 

 
 
 
 

AANVRAAGFORMULIER DEELNAME  

 

 

Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) 
Aanvraagformulier voor deelname – 25-07-2019  3 
 

2. De opdrachtgever acht zich in staat aan de criteria te voldoen zoals die zijn opgenomen in het Reglement Interne 
Kwaliteitscontrole en de KCB-kwaliteitscode en heeft dit laatste gecheckt door het uitvoeren van een interne audit op 
de KCB-kwaliteitscode; 
 

3. De opdrachtgever zal geen publiciteit geven aan deze aanvraag tot deelname zolang de deelname niet is toegekend; 
 

4. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de audit wordt uitgevoerd door of namens het KCB; 
 
5. De opdrachtgever zal het KCB niet aansprakelijk stellen voor schade hoe ook genaamd, welke hij eventueel lijdt 
door het niet toelaten tot het Reglement Interne Kwaliteitscontrole of door het handelen of nalaten van het KCB; 
 
6. De opdrachtgever is bekend en akkoord met het feit dat de kosten voortvloeiend uit de indiening van het 
voorliggende formulier in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever zal overgaan tot 
betaling daarvan binnen de aangegeven betaaltermijn. 
 

Graag dit formulier, samen met het uittreksel KvK, de uitkomsten van de uitgevoerde interne audit (zie 
voorwaarde 2 hierboven), de lijst van teeltbedrijven (indien van toepassing) (Bijlage I) en de ‘cross-
reference lijst’ (Bijlage II), ingevuld en ondertekend toesturen aan:  
 

Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB)  
t.a.v. afdeling Product- en Controlezaken 
Postbus 420 
2700 AK Zoetermeer  
E-mail: p&c@kcb.nl 
 

Aanvraagformulieren, die onvolledig zijn ingevuld of waarbij gevraagde documentatie ontbreekt, worden 
niet in behandeling genomen. 
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Overzicht teeltbedrijven onder werking van het RIK kwaliteitszorgsysteem 
 
Naam RIK-deelnemer: _________________________________________________  Datum: ___________________________________ 
 

Naam teeltbedrijf Adres Postcode Woonplaats Product 
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CROSS-REFERENCE LIJST 
 

Geef in onderstaand overzicht aan in welke procedures de verschillende onderdelen van het Protocol van 
de KCB-Kwaliteitscode zijn terug te vinden.  
      

Hoofdstuk 3.1 Kwaliteitscontroles Procedure nummer: 

 1 kwaliteitsvoorschriften  

 2 kwaliteitscontroles  

 3 klaar voor verzending  

 4 rechtstreekse leveringen  

 5 uitvoering kwaliteitscontroles  

 6 afkeuringen  

 7 registratie kwaliteitscontroles  

 8 herleidbaarheid  

Hoofdstuk 3.2 Kwaliteitscontroleurs en opleiding 

 1 kwaliteitscontroleurs  

 2 voldoende kwaliteitscontroleurs  

 3 kwalificaties  

 4 opleidingssysteem  

Hoofdstuk 3.3 Schoningsmiddelen, sorteer- en pakmachines en koelcellen 
  1 onderhouds- en schoonmaakplannen  

 2 vastlegging  

 3 verantwoordelijke medewerker  

Hoofdstuk 3.4 Keur- en meetmiddelen 
    1 nauwkeurigheid en toleranties  

 2 onderhoud  

 3 kalibratie  

 4 verantwoordelijke medewerker  

Hoofdstuk 3.5 Onderhoud en beheer van de kwaliteitscode 
  1 verantwoordelijke persoon   

 2 interne audit  

 3 afwijkingen interne audit  

 4 externe afwijkingen   

Hoofdstuk 3.6 Import uit derde landen 

 1 kwaliteitscontroles import (derde landen)  

Hoofdstuk 3.7 Teeltbedrijven 

 1 kwaliteitscontroles teeltbedrijven  

 


