
 

CFQ aanvraagformulier voor bedrijven die lid zijn van CBA 

 

In te vullen door CBA! Compleet 
Verzekering Datum:  
Ondertekening Termijn:  
Gegevens Afgemeld:  
Tekeningen/drukken Werkinstructies:  

 

1. Informatie over de fabrikant/ondertekenaar 

(Elk productiebedrijf moet afzonderlijk worden geregistreerd) 

Bedrijfsnaam: 

Productiebedrijf: 

Adres: 

Telefoonnummer/Fax: 

Contactpersoon CFQ (naam/telefoon/e-mail): 

Vertegenwoordiging Contact CFQ (naam/telefoon/e-mail): 

Contactpersoon laboratorium/laboratoriumbeheer (naam/telefoon/e-mail): 

Bij een wijziging van de gegevens van de fabrikant moet CBA onmiddellijk op de hoogte worden 
gebracht.  



 

2. Handelsmerkcontract 

Het handelsmerkcontract voor het gebruik van het CFQ-logo tussen CBA en de bovengenoemde 
fabrikant/ondertekenaar werd ondertekend: 

Datum: 

De fabrikant/ondertekenaar heeft passende maatregelen genomen tegen aansprakelijkheidsrisico's, 
met name op het gebied van productaansprakelijkheid.  

De verzekeringsdekking van de betrokken polis moet CBA als medeverzekerde partij omvatten en is 
geldig gedurende de looptijd van het contract en gedurende ten minste 3 jaar daarna. 

De bestaande verzekeringsdekking moet aan CBA worden aangetoond. 

In te vullen door CBA! 
Verzekeringsdekking bewezen op 
 
Datum 
Handtekening 

 

  



3. Soorten stacks 

De volgende CFQ-stacksoorten (volgens de huidige CFQ-kwaliteitsregels voor groenten en fruit-
Duitsland) zijn beschikbaar voor de productie en het gebruik van het CFQ-logo: 

 
Soorten stacks* 

    

Versie nr. van de CFQ-regels 
 

    

Theor. afmetingen 
Externe dimensies 
L x B in mm 
 

    

Werkelijke afmetingen 
Externe dimensies 
L x B in mm 
 

    

Stackhoogte mm 
 

    

Product (soort/type) 
 

    

Productgewicht kg     
CF-krat ja/nee 
 

    

Productieperiode 
 

    

BCT-waarde in kN – reële waarde (bij 23 
°C/50 %) 
 

    

BCT-waarde in kN - reële waarde (bij 20 
°C/90 %) 
 

    

Bodembuigen gecontroleerd - ja/nee 
 

    

Cobb-waarde gespecificeerd ja/nee 
 

    

Zo ja, gelieve de werkelijke waarde te 
vermelden 
 

    

Specificatie van de afdrukafbeelding en 
tekening (ponspatroon) 
zijn beschikbaar ja/nee 
 

    

Informatie over golfkarton 
(Verscheidenheid, basispapier, 
oppervlaktegebonden massa, enz.) 
 

    

Bijzonderheden/opmerkingen     
* stacktype volgens tabel 1 van de huidige CFQ-kwaliteitsregels 

 

CBA moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging van het stacktype en de 
bovenstaande informatie  



4. Informatie over interne kwaliteitscontrole en andere informatie 

Elke fabrikant/labelhouder moet om te voldoen aan de CFQ-kwaliteitsregels een voortdurende 
zelfcontrole uitvoeren om ervoor te zorgen dat zijn stacks, voorzien met het CFQ-zegel voldoen aan 
de eisen. 

De werkinstructies/testschema's moeten bij de aanvraag worden gevoegd. 

De zelfcontrole (afmetingen, BCT, bodembuiging, waterabsorptiecapaciteit volgens Cobb) moet ten 
minste eenmaal per productieserie voor elk type stack worden uitgevoerd. Een combinatie van de 
soorten stacks is bij de zelfcontrole niet toegestaan. Hoofdstuk 12.2 van de CFQ-kwaliteitsregels is 
van toepassing. 

 

 23 °C/50 % 20 °C/90 % Overige 
testomgeving 
beschikbaar ja/nee 
 

   

 

 Ja Neen Opmerking 
QSP beschikbaar 
 

   

 

 Wfp toestel/vullingen overige - gelieve te 
specificeren 

Bodembuiging 
beschikbaar ja/nee 
 

  

Informatie over vervangende 
vullingen 

  

 

De specificaties voor het drukken en een tekening worden voor elk stacktype met de aanvraag 
ingediend. 

Informatie over golfkarton is vrijwillig. 

 

 

5. Productieperiode, kennisgeving en uitschrijving 

De productieperiode moet zo nauwkeurig mogelijk worden gespecificeerd. Alle geproduceerde 
stacktypes moeten eenmaal worden aangegeven  bij CBA.  

Bij wijziging van het stacktype en één van de bijbehorende gegevens moet CBA onmiddellijk en 
informeel op de hoogte worden gebracht (zie punt 3). Indien een stacktype niet langer wordt 
geproduceerd, moet het worden afgemeld.  

 



6. Opmerkingen 

Het doel van het CFQ-logo  is om de constante kwaliteit van de groente- en fruitkisten in golfkarton 
te garanderen, de bescherming van het CFQ merk en de bescherming van goederen uit golfkarton. 

De kwaliteitsregels voor groente- en fruitkisten (Duitsland) worden voortdurend verbeterd en 
aangepast aan de eisen van de markt. Door deze continue optimalisatie is het noodzakelijk dat in 
geval van schade, klacht van de klant of ander voorval, zoals het niet voldoen aan de eisen, de 
fabrikant CBA onmiddellijk op de hoogte stelt en, indien mogelijk een onderzoek in het WFP-
laboratorium ter beschikking stelt 

Stacks die niet aan de eisen (CF afmetingen, BCT, Bodembuiging) voldoen, mogen het CFQ-logo niet 
dragen. In dit geval moet het logo onherkenbaar worden gemaakt. 

Voor de bepaling van de BCT-waarde bij 20 °C en 90 %  in het wfp-laboratorium en de bepaling van 
de correlatie met een normaal klimaat, moeten tot nader order 25 monsters van elk type stack aan 
CBA worden overhandigd. 

 

Wij garanderen de volledigheid en juistheid van de gegevens. We zullen wijzigingen van de in de 
aanvraag verstrekte informatie onverwijld aan CBA melden. 

 

 

(Plaats, datum, handtekening en naam in blokletters) 

 


