Stappenplan aanvraag Keurmerk
Als je voor het keurmerk in aanmerking wilt komen, dien je de volgende stappen te volgen:
1. Het keurmerk kan alleen door leden worden aangevraagd. Meld je aan als je nog
geen lid bent. Informatie over het lidmaatschap vind je hier.
2. Het keurmerk kan alleen voor producten worden aangevraagd waar een
industriestandaard voor is. Check of je product voldoet aan alle eisen in de
standaard.
3. Download de overeenkomst voor gebruik van het keurmerk. Deze staat op het
ledendeel van de website. Dateren, tekenen, scannen en opsturen naar:
info@cannabinoïdenadviesbureau.nl.
4. Het CAN meldt je vervolgens aan bij Novatrace. Novatrace neemt contact met je op
om een cursus bij je in te plannen zodat je met het traceability systeem leert werken.
5. Stuur het artwork van de betreffende producten op naar:
info@cannabinoïdenadviesbureau.nl. Het artwork wordt gecontroleerd op de
etiketteringseisen die in de industriestandaard zijn vermeld. Na akkoord ontvang je
het logo1 om in het artwork op te nemen.
6. Tegelijkertijd met het artwork proces, voer je alle gegevens van een productcharge
bij het traceability systeem in. Nadat deze zijn ingevoerd en het eindproduct
gekoppeld is aan het startmateriaal, ontvangt de beoordelaar van het CAN de
analyseresultaten van Novatrace.
7. Het CAN legt haar bevindingen vast in het Certification report. Als de charge is
goedgekeurd, mag het keurmerk worden gebruikt en wordt het Certification report
in het traceability systeem ge-upload. Als de charge wordt afgekeurd ontvang je daar
een melding over en mag het keurmerk niet op het artwork worden gevoerd.
8. Alle ingediende charges worden op Cancheck gepubliceerd. Novatrace neemt voor
publicatie van de eerste charge contact met je op om de vermeldingen met je af te
stemmen.
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Het logo/keurmerk dient een minimale doorsnede van 10 mm te hebben.
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