Aanmeldformulier module Holland Varken
IKB Nederland Varkens deelnemers die wensen deel te nemen aan de module Holland Varken kunnen in
aanmerking komen voor subsidiegelden die door de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de
varkenshouderij. De POV is beheerder van deze gelden en maakt deze beschikbaar bij het voldoen aan de
voorwaarden van de Module. Deze subsidie bestaat uit een korting op de deelname aan de module Holland
Varken. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u gecertificeerd te zijn voor de module Holland Varken en
dient u deze minimaal 5 jaar aan te gaan. Binnenkort ontvangt u hiervoor een definitieve overeenkomst van de
certificerende instelling waarmee u minimaal een 5 jarige overeenkomst dient te zijn aangegaan. Uitbetaling van
de subsidie zal door certificerende instantie plaatsvinden als korting op de inspectie en certificering van IKB
Nederland Varkens en de module Holland Varken.

Uw gegevens:
Bedrijfsnaam

: ……………………………………..

UBN

: ……………………………………..

Deelname module Normenkader Holland Varken:
☐ Ja, ik wens deel te nemen aan de aanvullende module Normenkader Holland Varken van IKB Nederland Varkens.

Verwerking persoonsgegevens:
☐ Met het ondertekenen van dit formulier geef ik uitdrukkelijke toestemming aan IKB Nederland Varkens voor het gebruik van
mijn (persoons-)gegevens in het kader van de deelname aan de module Normenkader Holland Varken.
Uw (persoons-)gegevens zullen enkel verwerkt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en in overeenstemming met
privacywet- en regelgeving. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg verwerkt. U heeft te allen tijde het recht om:
uw toestemming in trekken;
uw gegevens in te zien;
uw gegevens aan te passen;
uw gegevens te laten vernietigen.

Ondertekening:
Middels het ondertekenen van dit formulier bevestigt u uw deelname aan de aanvullende module Holland Varken. Na ontvangst
van het formulier ontvangt u de van toepassing zijnde overeenkomst.
Naam

: ………………………………….

Datum

: ………………………………....

Plaats

: ………………………………….

Handtekening

:

U dient dit formulier, in verband met de mogelijke subsidiegelden en de door de POV daaraan verbonden termijn(en), uiterlijk 15
maart 2018 ingevuld retour te zenden aan info@producert.nl, dan wel per gewone post. U wordt verzocht het gehele formulier in
te vullen. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling genomen worden.
Daarna ontvangt u van de certificerende instelling een aanmeldovereenkomst voor de module Holland Varken. Uiterlijk dinsdag 21
Maart 2018 dient deze overeenkomst door Producert ontvangen te zijn, zodat de registratie van de deelnemers i.v.m. de subsidie
voor 31 maart veiliggesteld kan worden.

