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Certificerende Instantie (CI):  ………………………………………………………. 
 

en 
 
Naam IKB Kip-deelnemer 
(Bedrijfsnaam):   ……………………………………………………… 

Rechtsvorm:    ………………………………………………………. 

KvK nummer/Landelijk  
Registratienummer onderneming: ……………………………………………………… 

Bedrijfsadres:    ………………………………………………………. 

Postcode en vestigingsplaats:  ………………………………………………………. 

Land:     ………………………………………………………. 

Registratienummer bedrijf/KIP nr:  ………………………………………………………. 

UBN1:     ……………………………………………………… 
 
IKB Registratienummer2:  ……………………………………………………… 
 
Naam natuurlijke persoon die het  
bedrijf uitoefent/contactpersoon: ………………………………………………………. 
 
E-mailadres:    ………………………………………………………. 
 
Postadres:    ……………………………………………………….  

Postcode en plaats:   ………………………………………………………. 

Telefoonnummer:   ………………………………………………………. 

Mobiel telefoonnummer:  ………………………………………………………. 

Schakel:  opfok grootouderdierbedrijf / grootouderdierbedrijf / opfok 
ouderdierbedrijf / ouderdierbedrijf / broederij/ 
vleeskuikenbedrijf / slachterij / uitsnijderij/ hoofdlocatie 
multisite 

 

1 alleen van toepassing voor de in Nederland gevestigde IKB Kip-deelnemers  
2 alleen van toepassing voor niet in Nederland gevestigde IKB Kip-deelnemers 

 
hierna te noemen: contractant 
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Overwegende: 
 
dat  door de Stichting AVINED als schemabeheerder uniforme basisnormen zijn vastgesteld, het  

certificatieschema IKB Kip, waarin wordt uitgegaan van een aaneengesloten 
kwaliteitsbeheersingssysteem in elk onderdeel van de pluimveevlees-kolom van (opfok) 
grootouderdierbedrijven tot en met uitsnijderij; 

dat contractant wenst deel te nemen aan het certificatieschema IKB Kip en in verband met 
certificering en deelname, een overeenkomst wenst af te sluiten met CI; 

 
verklaren contractant en CI het navolgende te zijn overeengekomen. 
 

TOEPASSING CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP 
 
Artikel 1 
Op deze overeenkomst is het certificatieschema IKB Kip bestaande uit de Algemene Voorwaarden IKB 
Kip en haar bijlagen van toepassing. Deze overeenkomst neemt de terminologie van het 
certificatieschema IKB Kip over. 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT 
 
Artikel 2 
1. Contractant verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst bekend te zijn met de 

inhoud van het certificatieschema IKB Kip. De meest recente versie van het certificatieschema IKB 
Kip is te verkrijgen via de CI of de website van de schemabeheerder. 

2. Contractant verplicht zich te houden aan de bepalingen van het certificatieschema IKB Kip zoals 
vastgesteld in de Algemene Voorwaarden IKB Kip en haar bijlagen zoals deze thans luiden en in de 
toekomst komen te luiden. 

3. Contractant geeft bevindingen en wijzigingen met betrekking tot zijn bedrijf terstond door aan de 
CI. Dit betreft in ieder geval:  
a. wijzigingen in de door contractant opgeven gegevens op pagina 1 van deze overeenkomst; 
b. ernstige afwijkingen van het certificatieschema IKB Kip;  
c. de in het certificatieschema IKB Kip verplicht gestelde meldingen. 

4. Contractant geeft middels ondertekening van deze overeenkomst, ten behoeve van de uitvoering 
van deze overeenkomst, opdracht aan:  
a. zijn dierenarts om informatie met betrekking tot alle voorgeschreven, geleverde en gebruikte 

diergeneesmiddelen op zijn bedrijf aan de in het certificatieschema IKB Kip voorgeschreven 
databank te verstrekken; 

b. de bevoegde autoriteit en de beheerder van de aangewezen databank van het land waarin de 
IKB Kip-deelnemer gevestigd is voor:  
I. I&R pluimvee; 
II. antibioticaregistratie pluimvee; 
III. monitoring Salmonella bij pluimvee;  

om actuele en historische informatie met betrekking tot het bedrijf van contractant door te geven 
aan CI en schemabeheerder. Zowel CI als schemabeheerder kunnen de betreffende informatie 
gebruiken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 
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5. Contractant geeft middels ondertekening van deze overeenkomst opdracht aan de bevoegde 
autoriteit van het land waarin de IKB Kip-deelnemer gevestigd is om:  
▪ informatie over de op zijn bedrijf gedane bevindingen, en  
▪ de resultaten/uitslagen van op zijn bedrijf verrichte onderzoeken en monsternames, 
ter zake de in het certificatieschema IKB Kip opgenomen onderwerpen zoals doch niet beperkt tot 
Salmonella, antibiotica, diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid, te verstrekken aan CI 
en schemabeheerder. Zowel CI als schemabeheerder kunnen de betreffende informatie gebruiken 
in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. 

 
VERWERKING BEDRIJFSGEGEVENS EN UITWISSELING VAN INFORMATIE 
 
Artikel 3 
1. In het kader van deelname aan het certificatieschema IKB Kip worden conform het bepaalde bij of 

krachtens het certificatieschema IKB Kip en het bepaalde in deze overeenkomst, bedrijfsgegevens 
verzameld en verwerkt voor de in het certificatieschema, deze overeenkomst en bijlage I van deze 
overeenkomst benoemde doelen. Deze bedrijfsgegevens kunnen daarnaast worden geregistreerd 
in de in het certificatieschema IKB Kip, deze overeenkomst en bijlage I van deze overeenkomst 
vermelde databanken en registers.  

2. In het kader van deelname aan het certificatieschema IKB Kip wordt een openbaar register 
beheerd zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden IKB Kip en bijlage I van deze 
overeenkomst. In dit openbare register kunnen bedrijfsgegevens worden bijgehouden zoals het 
KIP-nummer van IKB Kip-deelnemers, de status van het IKB Kip certificaat en de schakel waarvoor 
het IKB Kip certificaat is afgegeven. Indien contractant is geschorst of uitgesloten van deelname 
blijft de vermelding in het openbaar register gedurende de periode van schorsing en/of uitsluiting 
gehandhaafd, ongeacht eventuele beëindiging van deze overeenkomst.  

3. In het kader van het certificatieschema IKB Kip wordt een niet openbaar register beheerd zoals 
omschreven in de Algemene Voorwaarden IKB Kip en bijlage I van deze overeenkomst. 

4. De (bedrijfs)gegevens die zijn geregistreerd of verkregen dan wel verwerkt in het kader van het 
certificatieschema IKB Kip worden uitgewisseld en verwerkt overeenkomstig het bepaalde in 
bijlage I van deze overeenkomst. Deze bijlage maakt deel uit van deze overeenkomst en kan door 
de CI eenzijdig worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het 
certificatieschema IKB Kip en datgene dat daaromtrent is bepaald in de bijlage. Contractant stemt 
bij voorbaat in met de door de CI vastgestelde wijzigingen van bijlage I. CI is gehouden contractant 
vooraf te informeren over eventuele wijzigingen in bijlage I. Indien contractant zich niet kan vinden 
in een wijziging van bijlage I kan contractant hier binnen 4 weken na inwerkingtreding van de 
wijziging, een bezwaar over indienen bij CI. Dit bezwaar wordt afgehandeld met inachtneming van 
het bepaalde bij of krachtens het certificatieschema IKB Kip en bijlage I. 

5. Contractant stemt ermee in dat ter zake (diens deelname aan) het certificatieschema IKB Kip, met 
name digitaal wordt gecommuniceerd met contractant en dat daarvoor gebruik wordt gemaakt 
van het e-mailadres van contractant als opgegeven op het voorblad.    
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CONTROLE 
 
Artikel 4 
1. In verband met deelname aan het certificatieschema IKB Kip worden conform het bepaalde in het 

certificatieschema IKB Kip, zowel aangekondigde als onaangekondigde al dan niet risicogericht, 
controles uitgevoerd bij contractant ten einde vast te stellen of contractant zich houdt aan de 
bepalingen van het certificatieschema IKB Kip.  

2. Contractant verplicht zich te allen tijde alle medewerking te verlenen aan de in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde controles. 

3. Contractant geeft middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor controles, 
waaronder monsternames, die in het kader van het certificatieschema IKB Kip worden uitgevoerd. 

 
MAATREGELEN 
 
Artikel 5 
1. Als blijkt dat contractant de bepalingen van deze overeenkomst dan wel de bepalingen van het 

certificatieschema IKB Kip niet of niet-behoorlijk nakomt, zal aan contractant een maatregel 
worden opgelegd conform de certificatiecriteria IKB Kip. De toe te passen (financiële) maatregelen 
zijn limitatief opgesomd in het certificatieschema IKB Kip. 

2. De CI is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die contractant lijdt als gevolg van het 
opleggen van een maatregel. 

3. Schemabeheerder is met inachtneming van het bepaalde in het certificatieschema IKB Kip en 
bijlage I van deze overeenkomst, in voorkomend geval gerechtigd om actief te communiceren over 
de aan contractant opgelegde maatregelen. 

 
VERPLICHTINGEN CERTIFICERENDE INSTANTIE 
 
Artikel 6 
De CI oefent haar werkzaamheden onafhankelijk en naar behoren uit of laat deze aldus uitoefenen. De 
werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst bestaan uit het uitvoeren, beoordelen, 
certificeren en in voorkomend geval sanctioneren op basis van de resultaten van de controles als 
bedoeld in artikel 4 van deze overeenkomst. Controles en beoordelingen worden uitgevoerd 
overeenkomstig het bepaalde in het certificatieschema IKB Kip. 
 
KEURMERK IKB KIP 
 
Artikel 7 
Contractant is gerechtigd het keurmerk IKB Kip te gebruiken, met inachtneming van het bepaalde bij 
of krachtens het certificatieschema IKB Kip. Dit recht geldt voor de duur van deze overeenkomst en 
zolang het gebruiksrecht van het keurmerk IKB Kip niet door of namens de schemabeheerder is 
geschorst dan wel ingetrokken.  
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AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 8 
1. Voor directe schade - anders dan bedoeld in artikel 5, tweede lid, van deze overeenkomst - 

voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst is de 
aansprakelijkheid van de CI steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheids-
verzekering van de CI in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag 
van het eigen risico dat de CI volgens de desbetreffende polis heeft. Indien en voor zover geen 
uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden en de schade niet het gevolg is van 
opzet en/of grove schuld van de CI, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van  
€ 25.000,--. 

2. De CI is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de 
uitvoering van een controle in de zin van het certificatieschema IKB Kip. Hieronder wordt in ieder 
geval verstaan de bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie, etc. 

 
GESCHILLEN 
 
Artikel 9 
Geschillen tussen contractant en CI alsmede geschillen tussen contractant en de schemabeheerder, 
die voortvloeien uit of verband houden met het certificatieschema IKB Kip, worden afgehandeld met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het certificatieschema IKB Kip. Contractant gaat 
middels ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de beslechting van deze geschillen bij 
wege van bindend advies door de daarvoor ingestelde (geschillen)commissie. 
 
KOSTEN 
 
Artikel 10 
1. De kosten voor deelname aan het certificatieschema IKB Kip bestaan uit de deelnemersbijdrage, 

de kosten die betrekking hebben op de beoordeling, certificatie, controle, monstername en 
analyse voor het certificatieschema IKB Kip, eventuele annuleringskosten voor controles en de in 
voorkomend geval in het certificatieschema IKB Kip voorgeschreven kosten. 

2. De deelnemersbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schemabeheerder.  
3. De kosten voor deelname aan het certificatieschema IKB Kip kunnen bij contractant in rekening 

worden gebracht door de CI of door een daartoe door de CI aangewezen persoon of instantie.  
4. De CI stelt in beginsel jaarlijks de controlekosten, beoordelingskosten, certificeringskosten en 

annuleringskosten vast. Deze tarieven zijn opvraagbaar bij de CI. 
 
Artikel 11 
1. De kosten voor deelname aan het certificatieschema IKB Kip dienen binnen de daartoe gestelde 

termijnen - bij verzoek op vooruitbetaling - aan de CI of de schemabeheerder te worden voldaan. 
2. Het niet voldoen van de kosten voor deelname aan het certificatieschema IKB Kip kan leiden tot 

schorsing of uitsluiting van deelname aan het certificatieschema IKB Kip. 
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WIJZIGING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 
 
Artikel 12 
1. Contractant is gehouden de wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst, die 

voortvloeien uit wijzigingen van het certificatieschema IKB Kip, na te leven. 
2. Wijzigingen in de verplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst worden na het bekend 

worden daarmee door CI doorgegeven aan contractant. 
 
Artikel 13 
De CI is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 
tussentijds op te zeggen, indien:  
a. aan contractant surseance van betaling wordt verleend;  
b. contractant in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. door contractant de gezondheid van dieren ernstig wordt geschaad; 
d. door contractant de voedselveiligheid in gevaar wordt gebracht; 
e. door contractant de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht; 
f. door contractant het dierenwelzijn ernstig wordt geschaad; 
g. door contractant (het imago van) de pluimveesector en/of andere dierlijke sectoren in gevaar 

wordt gebracht; 
h. wanneer CI niet langer is erkend als certificerende instelling in het kader van het certificatieschema 

IKB Kip; 
i. het certificatieschema IKB Kip wordt beëindigd. 
 
Artikel 14 
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Voor het opzeggen van deze overeenkomst dienen partijen een opzegtermijn van één maand in 

acht te nemen. 
 
SLOTBEPALING 
 
Artikel 15 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die ontstaan als gevolg van deelname aan het certificatieschema IKB Kip of 

samenhangende met deze overeenkomst waarin door het certif icatieschema IKB Kip niet wordt 
voorzien, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 

 
BIJLAGE 
 
Artikel 16 
De navolgende bijlage maakt onderdeel uit van deze overeenkomst: 
I. Uitwisseling informatie en verwerking (bedrijfs)gegevens. 
 
 
Aldus door Partijen overeengekomen en rechtsgeldig ondertekend.  
 

(ondertekening volgt op de volgende pagina)  
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VOOR CONTRACTANT    VOOR DE CI 
Naam (in blokletters)    Naam (in blokletters) 
 
…………………………………………………  ………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening: ……………………………….  Handtekening: ……………………………… 

Datum: …………………………………………..  Datum: …………………………………………. 

Plaats: …………………………………………….  Plaats: ……………………………………………  
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Bijlage I - Uitwisseling informatie en verwerking (bedrijfs)gegevens  

 

▪ Voor welke doeleinden worden (bedrijfs)gegevens verwerkt en verzameld? 
 
In het kader van de deelname van contractant aan het certificatieschema IKB Kip, worden (bedrijfs- en 
persoons)gegevens verzameld en verwerkt. Dit wordt gedaan ter waarborging van de uitvoering van 
het certificatieschema IKB Kip en de met het certificatieschema IKB Kip nagestreefde doelen zoals het 
bevorderen van het kwaliteitsniveau in de pluimveevleessector, transparantie ten behoeve van het 
verhogen van het kwaliteitsniveau en verduurzaming van de pluimveevleessector.  
 
▪ Hoe worden deze beveiligd?   
 
CI draagt zorg voor een passende beveiliging van (bedrijfs- en persoons)gegevens.  
 
▪ Welke verwerking vinden onder andere plaats? 
  
I. CI kan controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten, maatregelen en de 

geregistreerde, opgevraagde en gegenereerde data al dan niet op aanvraag, (doen) melden aan 
de schemabeheerder en/of door de schemabeheerder aangewezen instanties en/of de instanties 
die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer het toezicht, opsporing en/of 
handhaving ter zake van wettelijke voorschriften met betrekking tot onderwerpen zoals 
opgenomen in het certificatieschema IKB Kip. 

 
II. CI kan controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten en de geregistreerde 

data, opgevraagde data en gegenereerde data in de in het certificatieschema IKB Kip genoemde 
databanken, gebruiken voor geautomatiseerde controles (besluitvorming) in het kader van het 
certificatieschema IKB Kip.   

  
III. De in het kader van deelname aan het certificatieschema IKB Kip verzamelde en geregistreerde 

(bedrijfs)gegevens (controlebevindingen, analyseresultaten, beoordelingsresultaten, 
certificatiebesluiten, maatregelen, opgevraagde en gegenereerde data) kunnen worden 
opgenomen in het niet-openbare register voor het certificatieschema IKB Kip, waar andere IKB 
Kip deelnemers ook inzage in hebben. De NAW-gegevens van contractant kunnen indien dit 
vooraf wordt gemeld aan contractant, ook worden opgenomen in het openbare register of voor 
andere toepassingen worden gebruikt. 
 

IV. Contractant registreert, al dan niet via zijn dierenarts, informatie met betrekking tot alle 
voorgeschreven, elke levering en al het gebruik van diergeneesmiddelen bij pluimvee gehuisvest 
op het bedrijf van contractant, zoals bepaald in het certificatieschema IKB Kip, in de daartoe in 
het certificatieschema IKB Kip voorgeschreven databank. De in de databank geregistreerde 
(bedrijfs)gegevens worden gebruikt in het kader van het certificatieschema IKB Kip. 

  
V. Contractant registreert, al dan niet via zijn dienstverleners, de informatie met betrekking tot 

Salmonella en de aan- en afvoer van pluimvee op en van het bedrijf van contractant zoals bepaald 
in het certificatieschema IKB Kip, in de daartoe in het certificatieschema IKB KIP voorgeschreven 
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databank. De in de databank geregistreerde (bedrijfs)gegevens worden gebruikt in het kader van 
het certificatieschema IKB Kip. 
 

VI. Indien contractant van de CI waarmee hij deze overeenkomst IKB Kip heeft afgesloten, overstapt 
naar een andere certificerende instantie voor het certificatieschema IKB Kip, zal CI de 
(bedrijfs)gegevens van de contractant beschikbaar stellen aan de nieuwe certificerende instantie. 
Indien contractant van een andere certificerende instantie voor het certificatieschema IKB Kip 
overstapt naar CI, is CI gerechtigd om gebruik te maken van de (bedrijfs)gegevens van contractant 
die door een andere certificerende instantie voor het certificatieschema IKB Kip zijn 
verkregen/verzameld.  

 
VII. Over contractant bekende informatie met betrekking tot bevindingen in het kader van deelname 

aan het certificatieschema IKB Kip of andere kwaliteitssystemen waar contractant aan deelneemt 
(zoals controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten,  maatregelen, 
opgevraagde data en gegenereerde data in het kader van het certificatieschema IKB Kip of 
voornoemde andere kwaliteitssystemen) kunnen worden gebruikt voor het certificatieschema IKB 
Kip en de kwaliteitssystemen die zijn erkend door de schemabeheerder en/of waar contractant 
aan deelneemt. Het betreft onder meer I&R-gegevens, informatie over antibioticagebruik, 
Salmonella en/of diergezondheid. Voornoemde (bedrijfs)gegevens kunnen worden opgenomen 
in de daartoe aangewezen databank.  

 
VIII. De in het kader van deelname aan het certificatieschema IKB Kip verzamelde en geregistreerde 

(bedrijfs)gegevens (o.a. controlebevindingen, beoordelingsresultaten, certificatiebesluiten,  
maatregelen, opgevraagde en gegenereerde data) kunnen: 
a. worden gedeeld met de schemabeheerder;  
b. worden opgenomen in de in het certificatieschema IKB Kip voorgeschreven databanken, 

registers en (web)applicaties;  
c. worden gebruikt voor rapportages als voorgeschreven in het bepaalde bij of krachtens het 

certificatieschema IKB Kip; 
d. al dan niet geanonimiseerd, worden gebruikt ten behoeve van onderzoek en projecten ter 

verbetering van de diergezondheid van pluimvee, voedselveiligheid, het algemeen belang van 
de pluimvee(vlees)sector en het dierenwelzijn van pluimvee; en  

e. geanonimiseerd worden gebruikt voor communicatie in het belang van het certificatieschema 
IKB Kip en de pluimveevleessector.  

De NAW-gegevens van contractant en andere gegevens ter zake communicatie met contractant, 
kunnen door de schemabeheerder en de CI worden gebruikt voor communicatie met en aan 
contractant.  
  

IX. Over contractant bekende informatie met betrekking tot het gebruik van antibiotica op het bedrijf 
van contractant en bij het op het bedrijf van contractant gehuisveste pluimvee, kan worden 
gedeeld met de dierenarts waar contractant een overeenkomst mee heeft gesloten en diens 
vervanger. 
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▪ Wat te doen bij onjuistheden in de registratie en bezwaren? 
 
Eventuele onjuistheden in de registraties in het kader van het certificatieschema IKB Kip kunnen 
worden gemeld bij de CI. De CI zal vervolgens zorgdragen voor rectificatie. De (bedrijfs)gegevens zijn 
op te vragen bij CI en worden op verzoek inzichtelijk gemaakt.  
 
Kan ik een klacht indienen tegen het verwerken van (bedrijfs- en persoons)gegevens? 
Klachten/bezwaren ten aanzien van de verwerking van (bedrijfs- en persoons)gegevens door de CI 
kunnen schriftelijk bij aangetekend schrijven worden ingediend bij CI. CI zal dit bespreken met de 
schemabeheerder en binnen 4 weken na ontvangst reageren op de klacht/het bezwaar. Indien de 
reactie van CI niet leidt tot een door contractant gewenste uitkomst, is het mogelijk een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Indien een door contractant ingediend bezwaar als bedoeld in artikel 3 van deze overeenkomst niet 
leidt tot een voor contractant bevredigende oplossing kan contractant, in afwijking van het bepaalde 
in artikel 14 van deze overeenkomst, binnen twee weken nadat de reactie op bezwaar is verzonden 
door CI, de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. 
  
▪ Hoe lang worden (bedrijfs)gegevens bewaard? 
 
De in het kader van deelname aan het certificatieschema IKB Kip verkregen (bedrijfs)gegevens worden 
behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen, gedurende 20 jaar bewaard en nadien 
geanonimiseerd en/of vernietigd. In bepaalde omstandigheden worden deze langer bewaard, namelijk 
voor historisch, statistisch en wetenschappelijk onderzoek en met het oog op het voorkomen van 
fraude of om op een andere manier actie te kunnen ondernemen die volgens de wet toegelaten of 
vereist is. 
 
▪ Wie zijn de verantwoordelijken voor het verwerken van uw gegevens? 
 
De CI en de schemabeheerder (Stichting AVINED) zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw in 
het kader van het certificatieschema IKB Kip te verwerken (bedrijfs- en persoons)gegevens. Deze 
bijlage wordt door de CI vastgesteld in overleg met de schemabeheerder.  
 
De CI is te bereiken via +++ en gevestigd te +++. 
 
  



Overeenkomst inzake de toepassing van het certificatieschema IKB Kip  

 

 

 
 

 

 

© AVINED Pagina 11 van 11 Versie 6 - vastgesteld: 10-03-2022 - ingangsdatum: 01-06-2022 

De schemabeheerder is te bereiken via: info@ikbkip.nl. Voor meer informatie: www.ikbkip.nl 
 
▪ Welke procedure wordt gevolgd bij het wijzigen van deze bijlage? 
 
De CI kan deze bijlage eenzijdig vaststellen. De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de 
uitvoering van de overeenkomst. Contractant heeft middels ondertekening van deze overeenkomst 
ingestemd met de verwerking van zijn gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst 
en deze bijlage. Daarnaast heeft contractant bij voorbaat ingestemd met door CI vastgestelde 
wijzigingen van deze bijlage. 
 
De CI kan deze bijlage alleen wijzigen in overleg met de schemabeheerder en dient de contractant 
vooraf te informeren over wijzigingen in deze bijlage.  
 
▪ Waar kunt u terecht met vragen ter zake het verwerken van uw gegevens? 
 
Als u vragen heeft over het verwerken van gegevens, kunt u contact opnemen met de CI via +++. 
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