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Handtekening vervoerder: 

 

 

OVEREENKOMST TRANSPORT VAN AKKERBOUWPRODUCTEN 
 
Naam vervoerder: …………………………………………………. 
 
Adres:   …………………………………………………. 
 
Woonplaats:  …………………………………………………. 
========================================================================== 
In deze overeenkomst zijn eisen en voorwaarden vermeld voor het transport van 
akkerbouwproducten, die bestemd zijn voor gebruik als diervoeder of voor gebruik in de 
diervoederindustrie. 
 

 
VOORWAARDEN WAARAAN VOLDAAN MOET WORDEN: 
 
REGISTRATIE 
 

• De beladingvolgorde van het transportmiddel dient geregistreerd te worden; per vracht de 
volgende gegevens: 

• Datum * 

• Laadplaats 

• Naam opdrachtgever 

• Product * 

• Gewicht / aantal 

• IDTF-nummer* 

• Losplaats 

• Uitgevoerde reiniging na het lossen: A, B, C, D * 

• Periodiek dient u op verzoek de met * gemarkeerde gegevens van de laatste 3 ladingen voor 
de voor ons vervoerde producten toe te zenden / te laten verstrekken door de chauffeur 

 
LADEN / LOSSEN 
 

• De opdracht voor het laden (laadplaats, product, aantal) dienen te worden opgevolgd 
 

• Vóór het laden dient de laadruimte schoon te zijn (geen (geur-)resten van voorgaande 
ladingen; het minimum reinigings- en desinfectieniveau (R&D) vóór het laden van 
voedermiddelen is afhankelijk van de voorgaande ladingen: 

• A: veegschoon  

• B: gereinigd met water 

• C: gereinigd met water en reinigingsmiddel 

• D: gedesinfecteerd 
 

• Voor de aard van de toe te passen R&D  zie hiervoor: International Database Transport 
for Feed |(IDTF) (http://www.icrt-idtf.com/nl/index.php?setlang=nl) 

• Bij het invullen van een product krijgt men een IDTF-nummer of een overzicht met 
vergelijkbare producten, waarvan het meest overeenkomende product gekozen dient te 
worden; bij deze keuze krijgt men ook een IDTF-nummer 

• Naast dit IDTF-nummer is het minimum reinigings- en/of desinfectieniveau aangegeven, 
dat gevolgd dient te worden vóór het laden van voedermiddelen 

• Desgewenst ontvangt u een op basis van de IDTF opgesteld overzicht 
 

• Meld afwijkingen van het product (vreemde geur, kleur, bijmenging) aan de opdrachtgever en 
volg diens aanwijzingen op 


