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CERTIFICATIE VOOR HET MERKEN VAN VERPAKKINGSHOUT
BESTEMD VOOR DE INTERNATIONALE HANDEL (ISPM15)
DOCUMENT TERUG TE STUREN NAAR
het secretariaat« PRODUCTCERTIFICATIE » van WOOD.BE
Hof ter Vleestdreef, 3 te 1070 Brussel
Email: certification@wood.be
De ondergetekende
Die de functie van

uitoefent bij de firma

Telefoonnummer:
Email:
en naar behoren gerechtigd is om deze te vertegenwoordigen,
• verklaart kennis genomen te hebben van de wijze van uitvoering van het programma voor
certificatie dat in het bijzonder reglement IC-12-Y02-03 wordt beschreven.
• vraagt aan WOOD.BE om over te gaan tot de certificatie van de markering van
verpakkingsproducten conform ISPM15, en dit als:
Houthandelaar
Fabrikant van houten verpakkingen
Hersteller van houten verpakkingen
Behandelaar door warmte
Behandelaar door begassing
voor de site
Hij/zij verklaart dat de voornoemde vennootschap die hij vertegenwoordigt:
beschikt over installaties die het mogelijk maken om aan de eisen te beantwoorden van
het referentiedocument
beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel om de behandeling uit te voeren
volgens de wettelijke voorschriften en om aan de eisen te beantwoorden van het
referentiedocument
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De firma verbindt zich ertoe om:
• de uitvoeringsmodaliteiten van het programma voor de certificatie te eerbiedigen en in het
bijzonder om de bezoeken en controles toe te staan die door de geaccrediteerde instantie voor
inspectie worden uitgevoerd;
• om de conformiteitsmarkering enkel aan te brengen op het hout en verpakkingen die conform
zijn met de eisen van het referentiedocument, dit op straffe van gerechtelijke vervolgingen;
• om per post en binnen de twee weken WOOD.BE op de hoogte te brengen van elke wijziging die
aan de organisatie wordt aangebracht evenals van elke wijziging van de uitbatingsvoorwaarden,
als deze de kenmerken van de productie kunnen beïnvloeden;
• de Algemene Voorwaarden van WOOD.BE (document: IC-50-000-03) te eerbiedigen.
Binnen het bedrijf stelt hij/zij de heer / mevrouw
aan, om alle vragen te beantwoorden in verband met het opstellen van het certificatiedossier.
Hij/zij aanvaardt de kosten van certificatie die in volgende offerte werden vermeld:

De factuur moet aan de hierna vermelde firma geadresseerd worden:
Naam:
Adres:
Email:
BTW-nr:
De voorwaarden voor de opvolging van de certificatie worden in een certificatieovereenkomst
weergegeven. Het jaarlijks aan WOOD.BE verschuldigde bedrag is in de hierboven vermelde offerte
weergegeven.
Opgemaakt te

, op

(De handtekening moet vooraf gegaan worden door de geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd")

