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Wageningen-UR, Agrotechnology & Food Innovations B.V. (A&F) verklaart hierbij dat de hieronder nader 

gespecificeerde apparatuur voor bemonstering, monsterverpakking en automatische gegevensregistratie bij 

transport van dierlijke mest voldoen aan de wettelijke eisen zoals vastgelegd in de prestatiekenmerken (zie 

Mestwetgeving met bijbehorende prestatiekenmerken). 

De beoordeling heeft plaatsgevonden door een schriftelijke toetsing van de door de aanvrager opgegeven 

specificaties en anderzijds door functionele beoordeling middels een praktijk audit. De verklaring van A&F geeft 

uitsluitend aan dat de beoordeelde specificatie van de aanvrager en de bijbehorende opstelling zoals 

beoordeeld tijdens de praktijk audit voldoet aan de bovengenoemde prestatiekenmerken. Deze verklaring heeft 

uitsluitend betrekking op de gespecificeerde, in onderlinge samenhang beoordeelde combinatie van onderdelen. 

Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager om blijvend en bij alle apparaten aan de eisen te voldoen. 

Indien de specificatie van de apparatuur wijzigt, vervalt de geldigheid van deze verklaring. 

Onderdelen apparatuur waar deze verklaring betrekking op heeft: 

Onderdeel Type Versie/serienr. Voldoet Toelichting 

Monsterapp. MMA 01-05 X Verklaring 2005-01 

Verpakker SU 01-05 X Verklaring 2005-01 

AGR AGR 01-05 X Verklaring 2005-01 

Totaal systeem AGR DM 01-05 X Verklaring 2005-01 

 

Deze verklaring wordt afgegeven op grond van de artikelen 53, 78 en 97 van de Uitvoeringsregeling 

Meststoffenwet. 

Deze verklaring en de bijbehorende testresultaten worden uitsluitend met de opdrachtgever en de aanvrager 

gecommuniceerd. 
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A&F kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schadeclaims, in welke vorm dan ook, welke verband houden met de afgifte en inhoud van 
deze verklaring. Deze verklaring vindt plaats onder het contract met de opdrachtgever LNV en de daarbij behorende algemene 
leveringsvoorwaarden van A&F. 

 


