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Samenwerkingsovereenkomst  
uitbestede productie Demeter-producten door een 
contractverwerker 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst legt de afspraken vast tussen de Demeter-
licentiehouder op wiens naam de Demeter-producten zijn gecertificeerd en de 
contractverwerker (zie Begrippenlijst in het Handboek Demeter) die in opdracht van de 
licentiehouder Demeter-producten produceert, verwerkt of bewerkingen uitvoert, zonder 
zelf een licentie-overeenkomst te bezitten.  
De licentiehouder is onverlet verplicht te voldoen aan de Internationale Demeter-
voorwaarden voor de verwerking, zoals opgenomen in het Handboek Demeter.  
 
 
De ondergetekenden  : 
Demeter-licentiehouder :   
Contactpersoon:   
Adres      : 
 
Skalnummer   :  
Registratiecode   :  
en 
 
Contractverwerker :  
Contactpersoon :  
Adres      : 

Telefoon   :     

Mobiel    :     

E-mail    :     
Skalnummer’   : 
KvK nummer   :     
 
 
komen het volgende overeen: 
 
 
ARTIKEL 1 (Algemeen) 
 
1. Beide contractanten verplichten zich te voldoen aan de geldende Demeter-voorwaarden, 

opgenomen in het Handboek Demeter. 
2. Deze overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in deze overeenkomst genoemde 

producten. 
 
 
ARTIKEL 2 (Definities) 
 
De in deze overeenkomst gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als omschreven in het 
Handboek Demeter.  
 
 
ARTIKEL 3 (Geldigheidsduur) 
 
1.  Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbeperkte duur.  
2. De bedrijfsgegevens van beide contractanten worden opgenomen in de administratie van 

Stichting Demeter.  
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3. Wanneer bedrijfsgegevens of productieprocessen wijzigen, dient dit onmiddellijk gemeld te 
worden aan de Stichting. Wanneer dergelijke wijzigingen consequenties hebben in het kader 
van de Demeter-voorwaarden kan de overeenkomst per direct worden beëindigd. 

 
ARTIKEL 4 (Verplichtingen contractverwerker) 
 
1. Te allen tijde dient controle op de Demeter-productie te zijn toegestaan door of namens de 

Stichting (bijvoorbeeld door Control Union Certifications).  
2. Normaalgesproken wordt jaarlijks een Demeter-controle uitgevoerd in opdracht van de Stichting. 

De volledige administratieve controle dient te kunnen worden uitgevoerd bij de contractverwerker. 
Dit betekent dat pakbonnen, aankoopfacturen, grondstofspecificaties, productspecificaties, 
werkrecepturen en wat verder noodzakelijk is aanwezig zijn in de administratie van de 
contractverwerker. 

3. Er dient een kopie van de goedgekeurde recepturen (Productoverzichten) en een actueel 
Demeter-certificaat van de licentiehouder te zijn opgenomen in de administratie van de 
contractverwerker. 

4. Er dient een deugdelijke ingangscontrole te zijn, specifiek gericht op de Demeter-kwaliteit van 
grondstoffen en overige ingrediënten. 

5. De grondstoffen en ingrediënten voor Demeter-producten dienen gescheiden te worden 
opgeslagen, de productiestromen dienen te worden gescheiden en opslag van half- of 
eindproducten dient gescheiden plaats te vinden. 

6. Alle Demeter-grondstoffen, half- of eindproducten dienen als zodanig te worden aangeduid. 
7. Hoe de in lid 5 en 6 omschreven goederenscheiding geschiedt, dient te zijn vastgelegd in interne 

procedures. Een beschrijving van de globale processen en procedures dient in de administratie 
van de licentiehouder te zijn opgenomen.  

8. Bij iedere aflevering van Demeter-producten door de contractverwerker dient een “eigen 
verklaring” te worden meegestuurd, waarop in ieder geval is vermeld: 

a. De productspecificatie en de productcode. 
b. Dat de grondstoffen en ingrediënten conform de betreffende productspecificatie zijn. 
c. Dat de processen zijn uitgevoerd conform de betreffende processpecificatie. 
d. De productiecode en –datum. 
e. De geproduceerde hoeveelheid. 

 De licentiehouder tekent deze verklaring voor akkoord bij ontvangst van de goederen. 
8. De contractverwerker houdt zich op de hoogte van wijzigingen in de Demeter-voorwaarden. Waar 

nodig worden aanpassingen doorgevoerd. 
 
 
ARTIKEL 5 (Verplichtingen licentiehouder) 
 
1. De Demeter-licentiehouder is volledig verantwoordelijk voor de productregistraties. 
2. In de administratie van de licentiehouder dient een actuele beschrijving aanwezig te zijn van de 

processen en procedures volgens welke de contractverwerker de Demeter-producten verwerkt. 
Hierin dient tevens te zijn vastgelegd op welke wijze een accurate productscheiding wordt 
gerealiseerd. Zowel bij de opslag van grondstoffen, als tijdens de processen, als bij opslag van 
de eindproducten. 

3. Licentiehouders bewaren de originele, ondertekende “eigen verklaringen”. 
 
 
ARTIKEL 6  (Wijziging Voorwaarden) 
 
De contractverwerker ontvangt het Handboek Demeter en wordt door de Stichting op de hoogte 
gehouden van de Demeter-voorwaarden door middel van toezending van Demeter-info. 
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ARTIKEL 7 (Gebruik Demeter-keurmerk) 
 
1. De contractverwerker krijgt, mits dit wordt gewenst door de licentiehouder, het recht om het 

Demeter-keurmerk aan te brengen op de producten, zoals genoemd in deze overeenkomst. 
2. De verantwoordelijkheid voor het merkgebruik ligt bij de licentiehouder. 
3. De naam van de licentiehouder dient dan ook op het etiket te worden vermeld, als zijnde de 

producent. 
 
ARTIKEL 8 (Bijdragen) 
 
De verschuldigde licentiebijdrage voor gebruik van het Demeter-keurmerk wordt betaald door de 
licentiehouder. 

 

 

Betreffende producten 

Art.no Product Spec Nr Omschrijving    Proces Spec Nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

artno produkt spec nr  omschrijving    proces spec nr 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN DUPLO ONDERTEKEND 
 
Licentiehouder  Producent/verwerker 
 
Naam  Naam:  
datum      datum 
 
 
 
 
Handtekening     Handtekening 
 
 
  
 


