
 

Verklaring GLOBALG.A.P. IDA 

 
Aanvrager verzoekt MPS-ECAS een (certificatie)onderzoek uit te voeren ter verkrijgen of 

continuering van het certificaat. De aanvrager verklaart hierbij:  

 

• kennis genomen te hebben van het algemene reglement m.b.t. het betreffende schema (zie 

www.globalgap.org) en zich te houden aan de vereisten, zoals vermeld in deze reglementen 

o.a. het naleven van de GLOBALG.A.P. norm. 

• kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het GLOBALG.A.P. sublicense and 

certification agreement van Food plus en Data Access Declaration van GLOBALG.A.P. te vinden 

op de website www.globalgap.org. 

• controle op de naleving van de GLOBALG.A.P. normen door de onafhankelijk controle-

organisatie MPS-ECAS toe te laten, akkoord te gaan met melding van relevante gegevens aan 

Foodplus ter vermelding op de website van GLOBALG.A.P. en wijzigingen van 

bedrijfsgegevens, waaronder verandering van de op dit formulier ingevulde gegevens direct 

schriftelijk aan MPS-ECAS te melden. 

• bevoegd te zijn tot het namens de onderneming aangaan van de verplichtingen die 

voortkomen uit het indienen van de aanvraag. 

• de toepassing van de algemene voorwaarden van MPS-ECAS te aanvaarden. 

• bekend te zijn en in te stemmen met het desbetreffende MPS-ECAS Certificatiereglement. 

• zich in staat te achten aan de in het inschrijvingsformulier genoemde certificatieschema(‘s) te 

voldoen. 

• dat zij over een procedure beschikt voor het registreren en behandelen van klachten en het 

nemen van corrigerende maatregelen met betrekking tot deze klachten. 

• MPS-ECAS niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade voortvloeiend uit de aanvraag of 

afwijzing daarvan. 

• akkoord te gaan met eventuele bijwoningen van de Raad van Accreditatie, die bedoeld is om 

de auditwerkzaamheden van de auditor van MPS-ECAS te beoordelen. 

• akkoord te gaan met het doorgeven van de audit bevingen aan de telervereniging of de 

afzetorganisatie waarvan de teler lid is. 

• in te stemmen met het uploaden van auditrapport in de GLOBALG.A.P. database. 

http://www.globalgap.org/
http://www.globalgap.org/
https://ecas.nl/docs/algemene-voorwaarden-mps-ecas/
https://ecas.nl/docs/mps-ecas-certificatiereglement/

