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DEFINITIES

OVOCOM: Overlegplatform Voedermiddelenkolom vzw.
Website: Een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventueel bijhorende digitale
afbeeldingen, scripts en databases.
Accreditatie: Een attest dat de conformiteit met specifieke eisen, zoals de technische competenties
en de onafhankelijkheid van een laboratorium formeel erkent. Dit attest wordt uitgegeven door een
derde partij namelijk de nationale accreditatie-instelling. Na een grondige audit door een
accreditatie-instelling kan het laboratorium dit attest verkrijgen.
Erkenning: Een erkenning wordt toegekend door de bevoegde nationale autoriteiten (FAVV in België)
indien er voldaan is aan specifieke eisen.
Ringtest: Interlaboratoriumtesten of ringanalyse, vergelijkend onderzoek, waarbij eenzelfde soort
bepalingen aan eenzelfde monster wordt uitgevoerd door verschillende laboratoria (min. 3).
Labolijst: Indicatieve lijst van laboratoria die zich bij OVOCOM hebben aangemeld, bevattende per
labo de adresgegevens, naam en contactgegevens van de contactpersoon, gegevens betreffende
aangeboden analyses (parameter * matrix combinaties, aanduidingen m.b.t. accreditatie, erkenning
of ringtestdeelname).
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TOEPASSINGSGEBIED

De lijst van laboratoria is enkel bestemd voor de laboratoria die voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in document BT-11 van de standaard GMP Dierenvoeders van OVOCOM vzw en die hun
diensten willen aanbieden aan derden. Deze lijst is niet bestemd voor de bedrijfseigen laboratoria die
enkel eigen producten analyseren en niet voor derden wensen op te treden. Deelname aan deze lijst
van laboratoria is ten allen tijde vrijblijvend.
De raadpleging van de lijst van laboratoria is vrijblijvend voor alle (kandidaat) GMP deelnemers die in
het kader van hun wettelijke en/of GMP-gebonden analyses beroep moeten doen op laboratoria die
voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in document BT-11 van de standaard GMP Dierenvoeders
van OVOCOM. Een GMP deelnemer kan ook beroep doen op een labo dat niet op deze lijst voorkomt,
voor zover het labo wel voldoet aan de voorwaarden van het GMP document ‘BT-11: Staalname en
analyse’.
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ADMINISTRATIEVE KOST

De laboratoria die via de website van OVOCOM op de lijst van laboratoria willen figureren, betalen
een jaarlijkse bijdrage van 100 Euro (excl. BTW) aan OVOCOM, als administratieve kost, vooraf te
betalen.
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AANSPRAKELIJKHEID
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OVOCOM vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die door de laboratoria
aangeleverd wordt op de website.
Voor zover OVOCOM vzw afhankelijk is van derden, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefend
worden, kan OVOCOM vzw op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade
dan ook voortkomend uit het gebruik van deze lijst van laboratoria.
Het laboratorium aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens die door zijn
toedoen op deze website publiek gemaakt worden.
De laboratoria die zich op deze lijst inschrijven moeten er rekening mee houden dat informatie die
via het internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. OVOCOM vzw kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade, onder welke vorm ook, door het verzenden van
vertrouwelijke of geheime informatie.
OVOCOM kan geen garantie bieden betreffende de beveiliging van de website, noch aansprakelijk
gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een
onderbreking in de beschikbaarheid van de site, inzonderheid links of hyperlinks, of van de
verstrekte informatie, met inbegrip van alle verliezen, beperkingen en dergelijke van de gebruiker.
De gebruiker van de lijst van laboratoria moet er rekening mee houden dat de informatie op deze
lijst eventueel kan afwijken van de werkelijkheid. De informatie die van essentieel belang is voor de
gebruiker dient op haar juistheid te worden nagegaan. OVOCOM staat niet in voor het controleren
van de juistheid van de gegevens die via de lijst van laboratoria verstrekt worden.
De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en verder is
OVOCOM niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze sites. OVOCOM is dus niet
verantwoordelijk voor webpagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
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GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven de overige
bepalingen van deze voorwaarden geldig.
Op alle onder deze voorwaarden gemaakte overeenkomsten blijft het Belgische recht van toepassing.
Ingeval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de stopzetting, of de uitvoering
van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde
onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich
ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling
door een erkend bemiddelaar en dit op straffe van onontvankelijkheid.
Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, is bij alle geschillen, direct of
indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, enkel het Brusselse Hof en
rechtbank bevoegd.
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