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Aanmeldingsformulier Keten Duurzaam Rundvlees 

Hierbij meld ik mij aan als gecertificeerd verkooppunt bij de Keten Duurzaam Rundvlees. 

 

Bedrijfsnaam   : 

Naam ondernemer  : 

Adres slagerij   : 

Postcode   : 

Woonplaats   :  

Telefoonnummer  :    

Mobiele nummer  :  

Naam grossier/leverancier : 

Start Datum KDR  :                                                                                    

 

Na aanmelding zal een door de Stichting KDR benoemde Onafhankelijke Controle Instantie (CI) 
contact opnemen om een afspraak te maken voor de aanvangscontrole in de vorm van een proces-
audit. Uw bedrijf wordt gekeurd op de KDR-voorwaarden voor slagers zoals vermeld op bladzijde 3.  

De controleafspraak wordt per email aan u bevestigd. Wanneer een gemaakte afspraak niet minimaal 
3 werkdagen voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd, is de CI genoodzaakt de gereserveerde tijd 
bij u in rekening te brengen.  

Na de aanvangscontrole zal uw bedrijf minimaal eens per 3 jaar worden gecontroleerd op tracking en 
tracing. Voor een algemene kilocontrole dient u de verkochte kilo’s KDR vlees maandelijks door te 
geven aan de secretaris van de Stichting KDR middels een gestandaardiseerd formulier.   
 
De keuringskosten komen voor uw rekening.  

Na een positieve beoordeling ontvang u het officiële KDR certificaat en de promotiekit.  

De KDR promotie kit bestaat uit:  

1. Een poster voor in een kliklijst;   

2. Een folderhouder + flyers voor op de toonbank;  

3. Een digitale foto voor narrowcasting.     

Desgewenst helpen wij u graag met een personeelsinstructie of het opstellen van een advertentie.  
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Beoordelingscriteria Keten Duurzaam Rundvlees  

Slager & Horeca 

 

Een door de Stichting KDR benoemde Onafhankelijke Controle Instantie (CI) zal uw bedrijf controleren 
op naleving van de onderstaande criteria: 

1. U verleent volledige medewerking aan de controle door een medewerker van de CI;  

2. Wanneer sprake is van 100% KDR aanvoer, dient dit te worden aangetoond;   

3. Wanneer naast KDR vlees sprake is van de aanvoer van regulier rundvlees, dient het 

onderscheid in het kassasysteem en in de winkel te worden aangetoond;  

4. In uw interne systemen en het kassasysteem is KDR vlees per artikelnummer apart 

traceerbaar;  

5. Op pakbonnen, afleverbonnen en facturen van leveranciers is KDR vlees als zodanig 

herkenbaar;  

6. U verleent toestemming voor een fysieke controle van de kilostromen KDR vlees;  

7. U bewaart de registraties van KDR vlees ten minste voor een periode van 3 jaar; 

8. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de werkwijze en criteria van Keten Duurzaam 

Rundvlees.  

 

 

 

Akkoord haalbaarheid beoordelingscriteria    Voor akkoord:…………………………………… 

 

       Naam: ………………………………………………. 

       Datum: ……………………………………………… 
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Ondergetekende: 

Verklaart: 

1. Zich aangemeld te hebben als rundvlees verkooppunt bij de Keten Duurzaam Rundvlees; 

2. De voorwaarden en criteria van Keten Duurzaam Rundvlees te hebben ontvangen, doorgelezen 

en begrepen; 

3. Dat deze criteria haalbaar zijn en nageleefd zullen worden door alle medewerkers; 

4. Het logo van Keten Duurzaam Rundvlees te zullen voeren, zodra en mits aan alle 

voorwaarden/criteria is voldaan; 

5. Het logo van Keten Duurzaam Rundvlees uitsluitend te zullen uitdragen voor rundvlees dat 

traceerbaar is als KDR vlees; 

6. Volledige medewerking te zullen verlenen aan de medewerker van de Controle Instantie; 

7. De factuur van de CI binnen 14 dagen na factuurdatum te zullen voldoen; 

8. De verkochte kilo’s KDR vlees maandelijks door te zullen geven aan de secretaris van de 

Stichting KDR ten behoeve van een algemene kilocontrole;  

9. De secretaris van de Stichting Keten Rundvlees te informeren zodra u besluit te stoppen met 

het inkopen cq. verkopen van KDR vlees. (binnen 8 dagen na beëindiging via e-mail of fax). 

Per kilo KDR vlees wordt €0,10 afgedragen aan de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees.  
Uw KDR grossier zorgt voor de doorbelasting aan u en de afdracht aan de Stichting.  
 
Deze bijdrage wordt o.a. besteed aan controle van de naleving van alle criteria door de Nederlandse 
vleesveehouders, voorlichting over en promotie van het Nederlands rundvlees en de promotie van het 
kenmerk (o.a. door het ondersteunen van een goed doel). Daarnaast zet de Stichting zich in voor 
verdere verduurzaming van de keten.   
 
 
         Voor akkoord:…………………………………… 

 

       Naam: ………………………………………………. 

       Datum: ……………………………………………… 

 
Dit ondertekende formulier versturen naar de secretaris van de Stichting Keten Duurzaam Rundvlees,  
p/a Stuivenbergweg 14, 3403 NH te IJsselstein, Tel.nr.: 030-601 3170 Fax nr.: 030 –  01       
E-mail adres: info@ketenduurzaamrundvlees.nl  

mailto:info@ketenduurzaamrundvlees.nl

