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Certificerende Instantie: VERIN (Verificatie Instituut kwaliteitssystemen B.V.)  

En 

Uniek Dierenartsnummer (UDN)  

CIBG registratienummer  

Titel  

Voorletter(s)  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Straat + Huisnummer (Postadres)  

Postcode (Postadres)  

Plaats (Postadres)  

Telefoonnummer   

Faxnummer  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Naam (Praktijk)  

Rechtsvorm (Praktijk)  

Straat + Huisnummer (Praktijk)  

Postcode (Praktijk)  

Plaats (Praktijk)  

Telefoonnummer (Praktijk)  

Fax (Praktijk)  

E-mailadres (Praktijk)  

Rekeningnummer 
(i.v.m. automatische incasso als bedoeld in artikel 9 lid 2 van deze overeenkomst) 
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Hierna te noemen: contractant  

Overwegende 

dat  door het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts regels zijn vastgesteld, waarin 

wordt uitgegaan van aanvullende eisen op de bestaande eisen met betrekking tot de 

werkzaamheden  van dierenartsen, 

dat VERIN middels het sluiten van een overeenkomst met de Stichting Geborgde Dierenarts 

de Certificerende Instantie is welke de beoordeling en certificering in het kader van het 

reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts uitvoert,  

dat contractant wenst deel te nemen aan het reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en 

in verband met de audits, beoordeling en certificering een overeenkomst wenst af te 

sluiten met VERIN. 

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen. 

VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT 

Artikel 1 

1. Contractant verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst bekend te zijn met 

de inhoud van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen, 

waaronder het beoordelingsprotocol en het beslissings- en sanctioneringsprotocol 

Geborgde Vleeskalverdierenarts. 

2. Contractant verplicht zich te houden aan de bepalingen van het Reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen zoals deze nu luiden en in de toekomst zullen 

luiden.  

3. Contractant is gehouden om wijzigingen met betrekking tot zijn/haar bedrijf of met 

betrekking tot de dierenartsenpraktijk die van invloed zijn of kunnen zijn op deze 

overeenkomst, onverwijld schriftelijk te melden aan VERIN. Als wijziging wordt ten minste 

aangemerkt: 

- (tijdelijke) staking van (de exploitatie van) het bedrijf/de dierenartsenpraktijk; 

- Beëindiging van het bedrijf/de dierenartsenpraktijk ongeacht de wijze waarop dit 

geschiedt; 

- Wijziging van de rechtsvorm van het bedrijf/de dierenartsenpraktijk; 

- Overdracht van het bedrijf; 

- Wijziging van praktijk waarvoor de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
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REGISTRATIE 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar register, waarin wordt bijgehouden welke dierenartsen zijn 

gecertificeerd in het kader van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts. Indien 

contractant niet voldoet aan het bepaalde in deze overeenkomst en/of het bepaalde in 

het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen wordt de registratie van 

contractant in dit register doorgehaald.  

BEOORDELING 

Artikel 3 

1. Audits en beoordelingen (ingangsaudit en -beoordeling, jaarlijkse audit en beoordeling, 

herstelaudit en -beoordeling en tussentijdse audit en -beoordeling) worden uitgevoerd 

door of namens VERIN, zowel aangekondigd als onaangekondigd, administratief, bij 

contractant of bij vleeskalverhouders waar contractant werkzaamheden heeft verricht, 

ten einde vast te stellen of contractant zich houdt aan de bepalingen van het Reglement 

Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen. Contractant verplicht zich alle 

medewerking te verlenen aan deze beoordelingen.  

2. Contractant geeft middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor 

audit- en beoordelingsbezoeken door of namens VERIN en/of door of namens het bestuur 

van de Stichting Geborgde Dierenarts en voor overige audits en beoordelingen die in het 

kader van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen door of 

namens VERIN worden uitgevoerd. 

3. Contractant is gehouden om met iedere vleeskalverhouder waaraan veterinaire diensten 

worden verleend een standaard overeenkomst, als opgenomen als bijlage 1 van het 

Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts, af  te sluiten waarin onder andere geregeld 

wordt dat de betreffende vleeskalverhouder toestemming en medewerking dient te 

verlenen aan door of namens de certificerende instantie en/of derden uit te voeren 

beoordelingen op zijn/haar bedrijf in het kader van het reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts en/of in het kader van de in de voorschriften van het reglement 

Geborgde Vleeskalverdierenarts opgenomen kwaliteitsregelingen en desgevraagd inzage 

in de werkwijze en alle gegevens te geven die betrekking hebben op de overeenkomst 

tussen contractant en veehouder waaraan veterinaire diensten worden verleend. 

 

UITWISSELING VAN INFORMATIE 
Artikel 4 

1. Contractant verleent middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming om de 

gegevens van contractant, onder meer die welke zijn vermeld in de aanhef van deze 

overeenkomst, op te nemen in het register, bedoeld in artikel 2.  

2. Contractant verleent middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan 

het Productschap Vee en Vlees, of andere instanties belast met de registratie van 

diergeneesmiddelen, om alle gegevens als geregistreerd in de databank, zoals bedoeld in 

de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik Vleeskalversector (PVV) 

2011 of diens opvolger te verstrekken aan VERIN en verleent VERIN toestemming om 
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deze gegevens te gebruiken in het kader van het Reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts en kwaliteitssystemen in de zin van voornoemde Verordening.  

3. Indien contractant gebruik maakt van een geautomatiseerd systeem voor het registreren 

van diergeneesmiddelen, verleent contractant middels ondertekening van deze 

overeenkomst toestemming aan de eigenaar van dit systeem om informatie, welke in dit 

systeem is opgenomen te verstrekken aan VERIN, de Regelinghouder en de Certificerende 

Instelling(en) van de erkende kwaliteitssystemen.  

4. Contractant verleent middels ondertekening van deze overeenkomst toestemming aan 

VERIN om alle beoordelingsbevindingen, beoordelingsresultaten en  certificatiebesluiten 

al dan niet op aanvraag, te (doen) melden aan de Stichting Geborgde Dierenarts en/of 

door het bestuur van de Stichting Geborgde Dierenarts aangewezen instanties en/of 

instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met onder meer het 

toezicht, de opsporing en/of de handhaving ter zake van wettelijke voorschriften. 

 
MAATREGELEN 
Artikel 5 

1. Als blijkt dat contractant de bepalingen van het Reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen niet of niet behoorlijk nakomt, zal aan contractant 

conform het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en het bijbehorend 

beoordelings- en beslissingsprotocol een maatregel worden opgelegd. 

2. VERIN is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die contractant lijdt als 

gevolg van het opleggen van een maatregel. 

 

VERPLICHTINGEN CERTIFICERENDE INSTANTIE 

Artikel 6 

1. VERIN voert haar werkzaamheden onafhankelijk en naar behoren uit, of laat deze 

uitvoeren, conform het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen. De 

werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst bestaan uit het beoordelen, 

certificeren en in voorkomende gevallen sanctioneren van (de resultaten van) de audits 

zoals bedoeld in het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
Artikel 7 

1. Voor directe schade, anders dan bedoeld in artikel 5, tweede lid, voortvloeiende uit of 

verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van 

VERIN steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van VERIN 

in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico dat VERIN volgens de desbetreffende polis heeft. Indien en voor zover geen 

uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid 

van VERIN beperkt tot een bedrag van € 2.500,--, tenzij er sprake is van opzet of grove 

schuld van de zijde van VERIN. 
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2. VERIN is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met 

de uitvoering van een audit zoals beschreven in het Reglement Geborgde 

Vleeskalverdierenarts en haar bijlagen, waaronder begrepen bedrijfsschade, gederfde 

winst, gederfde subsidie, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, etc. 

 
GESCHILLEN 
Artikel 8 

1. Geschillen tussen contractant en VERIN omtrent de beoordelingen en certificeringen 

worden afgehandeld volgens het Geschillenreglement Geborgde Vleeskalverdierenarts 

van VERIN.  

 

KOSTEN 
Artikel 9 

1. Contractant is audit-, beoordelings- en certificeringskosten en indien van toepassing 

annuleringskosten verschuldigd in verband met de door of namens VERIN in het kader 

van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenartsen en haar bijlagen uitgevoerde 

werkzaamheden.  Ook wordt door of namens VERIN jaarlijks een bijdrage bij contractant 

in rekening gebracht ten behoeve van de Stichting Geborgde Dierenarts.  

2. Indien geen machtiging voor automatische incasso is verleend, worden de kosten als 

genoemd in lid 1 bij contractant in rekening gebracht door of namens VERIN of een door 

VERIN aangewezen instantie. Betaling geschiedt, op verzoek bij vooruitbetaling, binnen 

30 dagen na facturering.  

3. VERIN stelt in beginsel jaarlijks de audit-, beoordelings- en certificeringskosten en 

annuleringskosten vast. De hoogte van de bijdrage ten behoeve van de Stichting 

Geborgde Dierenarts wordt jaarlijks vastgesteld door Stichting Geborgde Dierenarts. De 

tarieven zijn opvraagbaar bij VERIN en worden gepubliceerd op de website van Verin. 

 
WIJZIGINGEN EN BEËINDIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST 
Artikel 10 

1. Contractant is gehouden de wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst, die 

voortvloeien uit wijzigingen van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en/of 

haar bijlagen, die door de Stichting Geborgde Dierenarts zijn vastgesteld, na te leven. 

2. VERIN is verplicht de wijzigingen in de verplichtingen van deze overeenkomst, die 

voortvloeien uit wijzigingen van het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenarts en/of 

haar bijlagen, na vaststelling door de Stichting Geborgde Dierenarts, bekend te (doen) 

maken aan contractant.  

 

Artikel 11 

1. VERIN is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst tussentijds te beëindigen, indien aan contractant  surseance van betaling 

wordt verleend of contractant in staat van faillissement wordt verklaard. 

2. VERIN is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst te beëindigen, indien de overeenkomst tussen de Stichting Geborgde 
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Dierenarts en VERIN inzake het Reglement Geborgde Vleeskalverdierenartsen wordt 

beëindigd. 

 

Artikel 12 

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Voor opzegging van deze overeenkomst, anders dan als bedoeld in artikel 11, dient een 

opzegtermijn van zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient schriftelijk 

plaats te vinden.  

 
SLOTBEPALING 
Artikel 13 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend  

 

 

d.d.  …………………..………, te ……………………  d.d.  …………………..………, te …………………… 

 

VOOR CONTRACTANT     VOOR VERIN  

Naam (in blokletters)     C.P.V. van der Weg 

       directeur 

………………………………………………………    

Handtekening:      Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 


