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De eenvoudigste en snelste weg naar de
OK COMPOST & OK BIODEGRADABLE
Conformiteitsmerktekens
Doe het met VINCOTTE, met markt-gedreven aanpak en innovatief dynamisme
Gezien ons programma gebaseerd is op de
EN 13432, niets meer, niets minder,
wordt het OK COMPOST conformiteitsmerkteken
aanvaard in alle europese landen, zonder enige bijkomende test.
Teneinde tijd en geld te sparen, vragen wij U,
- het formulier voor aanvraag van certificatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te vullen;
- een testlaboratorium te selecteren, erkend door VINCOTTE
U kan tevens testverslagen & certificaten voorleggen van andere Certificatie instellingen zoals :
DIN CERTCO (Germany), BPS (Japan) of BPI (USA), indien deze gebaseerd zijn op EN 13432.
Indien deze niet EN 13432 zijn, kunnen bijkomende testen gevraagd worden.
Het formulier voor aanvraag van certificatie dient te worden gezonden naar ons belgisch kantoor :
VINCOTTE CERTEST PRODUCTS
Everest - Leuvensesteenweg 248
B-1800 Vilvoorde
Belgium
In geval van certificatie, zal U een conformiteitscertificaat ontvangen en het recht op gebruik voor de
OK COMPOST en/of OK BIODEGRADABLE merktekens. De logos zal U ontvangen onder digitale vorm (.jpg &
.eps).
Uw referenties en gecertifieerde producten zullen op onze website vermeld worden - tevens zal er een hyperlink
gelegd worden naar uw web-site.
U kan ons Hoofdkantoor in België of eender ander VINCOTTE national kantoor bereiken via :
Tel

Fax

e-mail

BELGIUM

+32(0)2 674 57 50

+32(0)2 674 57 85

okcompost@vincotte.be

NETHERLAND

+31 76.571.22.88

+31 76.587.47.60

info@aib-vincotte.nl

FRANCE

+33 (0)3 8546 8479

+33 3 8546 8475

commercial@aib-vincotte.fr

LUXEMBURG

+352.48.18.58-1

+352.49.10.06-1

avlux@aib-vincotte.lu

ITALY

+39/030/9821049

+39/030/9822253

aib.vincotte@tin.it

HUNGARY

+36/1/3214965

+36/1/4136048

av.hungary@aib-vincotte.hu

Vul het formulier voor aanvraag van
certificatie in en zend het terug naar
VINCOTTE, via post, fax of e-mail
VINCOTTE stuurt U een overeenkomst
(contract), met vermelding van rechten en
verplichtingen .
Zend de gevraagde informatie en het
getekende contract terug naar VINCOTTE
via post, fax of e-mail.
Snel overzicht van de geleverde documentatie
door VINCOTTE
Aanvraag voor
bijkomende informatie
Documentatie
volledig ?

NEEN

JA

Conformiteitsvaststelling
door VINCOTTE

Conform ?

NEEN

JA

CERTIFICAAT

Markttoezicht

Verslag van nietconformiteit
Non-conformity
Correctieve
actie ?
NEEN

Vermelding op de Internet-site & recht
van gebruik van de logo(s)

Stopzetting van de
certificatie en recht
van gebruik

JA

