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Overeenkomst tussen producent en verkoopskantoor 

Krachtens TRA 411, is de producent, in het kader van de certificatie van granulaten, verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zijn producten en de naleving van de eisen van het BENOR-systeem. Aangezien 
het transport georganiseerd wordt door een verkoopskantoor, moet de producent met dit 
verkoopskantoor een overeenkomst sluiten waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden worden geregeld. 

1. Producent 

De gegevens van de producent : 

Naam van de firma  

Naam van de firma  

 
Adres  
BTW-nr.  
Tel./GSM  
Fax  
E-mail  
Naam wettelijke vertegenwoordiger  
Titel wettelijke vertegenwoordiger  
 

2. Verkoopskantoor 

De gegevens van het verkoopskantoor : 

Naam van de firma  
Adres  

 
Tel./GSM  
BTW-nr.  
Fax  
E-mail  
Naam wettelijke vertegenwoordiger  
Titel wettelijke vertegenwoordiger  
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3. Overeenkomst bevat ten minste de volgende elementen 

3.1. De rechten en plichten van de producent en van het verkoopskantoor dienen beschreven te worden in 

een overeenkomst die deze partijen bindt, inclusief eventuele specifieke verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van het personeel. 

3.2. De overeenkomst duidt een verantwoordelijke aan voor het verkoopskantoor, die over de nodige 

bevoegdheid en onafhankelijkheid beschikt om te verzekeren dat de bepalingen van TRA 411 wat betreft 

het verkoopskantoor, nageleefd worden. Deze verantwoordelijke is de contactpersoon van de 

producent. 

3.3. De overeenkomst legt vast wie verantwoordelijk is voor het opmaken van de leveringsbon. Deze 

leveringsbon is uniek. De BENOR-eisen inzake de inhoud van de leveringsbonnen, inclusief het gebruik 

van het BENOR-logo, moeten in de overeenkomst gespecificeerd zijn. 

3.4. Ingeval het belast is met het hanterings- en transportproces, verbindt het verkoopskantoor zich ertoe 

alle nodige maatregelen te treffen om de kwaliteit van de producten te behouden. Zodra het product de 

productie-eenheid verlaat, dient de levering rechtstreeks, zonder tussenopslag, plaats te vinden. 

3.5. De producent verbindt zich ertoe alle voor de klant vereiste documenten (BENOR-fiche en BENOR-

certificaat) aan het verkoopskantoor te bezorgen. Het verkoopskantoor treft alle maatregelen om de 

leveringsbonnen, de BENOR-fiches en de BENOR-certificaten aan de klant te bezorgen. 

3.6. De door het verkoopskantoor ontvangen klachten met betrekking tot de producent of zijn activiteiten 

dienen onverwijld aan deze laatste overgemaakt te worden. De producent is verantwoordelijk voor de 

opvolging van de klacht.  

3.7. De producent blijft verantwoordelijk voor de uitbestede activiteit en moet waarborgen dat aan de eisen 

van TRA411 wat betreft het verkoopskantoor voldaan wordt. Daartoe zal de producent minstens een 

jaarlijkse evaluatie van het verkoopskantoor uitvoeren. De producent zal van elke evaluatie een verslag 

opstellen. De eventuele tekortkomingen zullen tussen de producent en het verkoopskantoor geregeld 

worden. 

3.8. Het verkoopskantoor moet voldoen aan de voorwaarden van TRA 411 wat betreft de verkoopskantoren. 

BE-CERT kan, desgevallend, de documentaire controlebezoeken uitbreiden naar het verkoopskantoor. 

 

Voor de producent Voor het verkoopskantoor 

Handtekening Handtekening 

Naam en titel :  Naam en titel : 

Datum : Datum : 
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