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PROMOTIEFONDS "GROENTEN EN FRUIT"

Aanvraag tot het bekomen van een afwijking op het aanbrengen van
kleefzegels op verpakkingen van groenten en fruit
Ondergetekende :
Handelend in naam van de firma :
Adres van de firma :
groenten

Ondernemingsnummer :
Telefoon :

fruit

Telefax :

witloof

vraagt een afwijking op de verplichting tot het aanbrengen van kleefzegels op de in de handel gebrachte
groeperingsverpakkingen van groenten, fruit en witloof (aanduiden welk product in aanmerking komt) en wenst dat
het recht verleend wordt om gebruik te maken van de kleefzegels volgens de bepalingen van deze overeenkomst,
zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997.
De aanvrager bevestigt op erewoord geen lid te zijn van een telersvereniging in de zin van artikel 11 lid 1 van
verordening (EG) nr 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit, en verbindt er zich toe :
- het hem toegekende afwijkingsnummer te vermelden op het kaartje, inlegblad of deksel van alle verpakkingen van
groenten, fruit en witloof die door hem of voor zijn rekening in de handel gebracht worden :
- de nodige aangifte te doen om de bijdragen vast te stellen ;
- de tegenwaarde van de op deze manier aangebrachte kleefzegels over te maken aan VLAM vzw.
- als waarborg 1240 euro te storten op rekeningnummer BE63 3630 3124 0508 van VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35
bus 50, 1030 Brussel met vermelding "waarborg promotiefonds groenten, fruit en witloof - afwijking";
- zijn medewerking te verlenen aan het personeel van VLAM vzw om een administratieve controle op de aangifte
mogelijk te maken, zoals voorzien in artikel 4 § 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997.
Datum :

Handtekening

* prijs per stuk voor kleefzegels en kaartjes groenten is onder voorbehoud van wijzigingen drukkosten
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