
PROTOCOL

AG RO G I ETHOORN EN ERG IE BV LEVERI NGSVOORWAARDEN
(co)-PRoDUCTEN VOOR GEBRUIK rN DE BIOGASINSTALLATIE TE GIETHOORN

AGRO Giethoorn Energie BV (AGE BV) heeft zich tot doel gesteld zijn biogas installatie te
opereren binnen alle wettelijke kaders zoals onder andere gesteld zijn binnen de
"Uitvoeringsregeling Meststoffenwet" en de "positieve lijst co-vergisting 2074".

"Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 november 2005,
nr. TRJCJZ/20O513295, houdende regels ter uitvoering van de Meststoffenwet
(Uitvoeri ngsregel i ng Meststoffenwet)".

Agro Giethoorn Energie B.V.

Jan van Nassauweg l6
8355 VA Giethoorn

"Bijlage Aa., behorende bij artikel 4 van de Uiwoeringsregeling Meststoffenwet" geeft specifiek de lijst van stoffen weer de
gebruikt mogen worden. Deze lijst wordt ook wel de "Positieve Lijst co-vergisting 2014" genoemd.

Dit protocol is bedoeld voor zowel AGE BV en de toeleveranciers waarin beide part|en verklaren zich te zullen houden aan

de "UiWoeringsregeling Meststoffenwet" en eventuele aanpassingen van deze wet op een later tijdstip met het besef dat
wijzigingen van deze wet gevolgen kan hebben voor lopende leveringen.

De toeleverancier verklaart met ondertekening dat leveringen aan AGE BV uitgevoerd zullen worden conform de wet en

AGE BV verklaart dat leveringen gebruikt zullen worden conform de wet.

AGE BV en toeleverancier zullen minimaal de monsternames uÍtvoeren zoals gesteld in de "Uitvoeringsregeling
Meststoffenwet". Monsters dienen genomen te worden tijdens het lossen van de leveringen in aanwezigheid van een
vertegenwoordiger van AGE BV, meestentijds de operator van de biogas installatie.

AGE BV zal waar nodig extra monsters nemen, conform procedures zoals omschreven in de "Uitvoeringsregeling
Meststoffenwet" en deze enige tijd bewaren. Deze tijd zal afhankelijk zijn van de retentietijd van stoffen binnen de biogas
installatie.

Toeleverancier dient zich bewust te zijn dat genomen extra monsters op willekeurig tijdstip aan een gecertificeerd

laboratorium aangeboden kunnen worden. Uitkomsten van dit ondeaoek zullen onder andere door AGE BV gebruikt
worden voor de verbetering van de bedrijfsvoering van de biogas installatie en de kwaliteitscontrole van de toegeleverde
producten.

AGE BV en toeleverancier zullen zich ten alle tijden inzetten om eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk te melden en
te corrigeren om er zorg voor te dragen dat toeleveringen en bedrijfsvoering van de biogas installatie binnen de kaders
van de wet blUven.

Indien toeleverancier zich niet houdt aan bovengenoemde afspraken, heeft AGE BV het recht een boete op te leggen van
EUR 25.000,-- per overtreding.
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