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Tiltrædelseserklæring for eksportør/transportør

Undertegnede eksportør/transportør/tegningsberettiget, der driver eksport/ transportvirksomhed fra de(n)
nedennævnte adresse(r) og som er registreret i CVR/ CHR-registeret under nedennævnte CVR/ CHR-nr.
erklærer herved,
at
at
at
at

at
at

jeg er bekendt med DANISH Transportstandard´s krav til eksportører/transportører med tilhørende
regler om krav til transport af svin
jeg vil overholde standardens krav i min virksomhed
jeg giver samtykke til at overholdelse af kravene bliver kontrolleret ved samkøring af udtræk fra
myndighedernes flyttedatabase og VSP´s vaskedatabase
jeg giver samtykke til at blive videoovervåget på DANISH-godkendte Rengørings- og
desinfektiondpladser, og at denne overvågning vil blive brugt i kontrollen. Optagelserne vil blive gemt i
op til 2 år
at jeg giver adgang for anmeldt og uanmeldt besøg af et uafhængigt Certificeringsorgan
jeg har pligt til at informere om ændringer, der har betydning for min DANISH godkendelse, herunder
konkurs, firmanavn osv.

Tilsidesætter jeg reglerne i standarden eller tilsidesættes reglerne i standarden af nogen, der handler på
mine vegne, eller nogen, som jeg er ansvarlig for at kontrollere, er jeg indforstået med, at jeg kan idømmes
en bod jf. det til enhver tid gældende regelsæt for DANISH Transportstandard. Boden bidrager til finansiering
af ordningen.

Enhver tvist som måtte opstå mellem Landbrug & Fødevarer og undertegnede i forbindelse med Danish
Transportstandard skal afgøres endeligt ved Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen (=
Voldgiftsretten for Danish Transportstandard). Afgørelsen sker under anvendelse af regler for Voldgiftsretten
for Danish Transportstandard og på grundlag af gældende dansk ret, idet Voldgiftsretten dog ved sin
afgørelse kan tage hensyn til billighed. Regler for Voldgiftsretten for Danish Transportstandard kan ses på
Landbrug & Fødevarers hjemmeside www.lf.dk.
____________________________________________

__________________________________________

Virksomhedsnavn

CVR. nr. og evt. CHR. Nr.

______________________________________________
Adresse
______________________________________________
Telefon
______________________________________________
E-mail
Jeg vil gerne registreres som:
______________________________________________
Dato og underskrift
Udfyldes og sendes til: cert@balticcontrol.com

Eksportør

□

Transportør

□
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Øvrige oplysninger:
Kontaktperson:___________________________________________________________________________
Kontakt e-mail:___________________________________________________________________________
DANISH-godkendte samlesteder der bruges:__________________________________________________
QS-ID:__________________________________________________________________________________
Liste over registreringsnumre på alle aktive biler, navn på alle vognmænd og oprindelsesland.
Listen vil fremgå af www.danish.lf.dk, og transportør/eksportør er forpligtede til at opdatere listen såfremt der sker
ændringer.
Registreringsnumre på aktive biler:

Trækker:

Trailer:

Forvogn:

Kører ovenstående biler kun til Danish Crown eller Tican?

Udfyldes og sendes til: cert@balticcontrol.com

Hænger:

Ja

□

Oprindelsesland:

Nej

□

Navn på
vognmand
(hvis andet end
transportør):

