Lloyd's Registe r
LRQA

CERTIFICAAT
Hiermede wordt verklaard dat
het voedselveiligheidsmanagementsysteem van:

Koopmans Meel B.V.
De Merodestraat 3
8937 AA Leeuwarden
Nederland
is geëvalueerd door Lloyd's Register Quality Assurance
en voldoet aan de eisen van:

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000
Certificatieschema voor voedselveiligheidssystemen inclusief:
ISO 22000 :2005, ISOlTS 22002-1:2009
en aanvullende FSSC 22000 eisen .

Dit certificaat is van toepassing op:

Productie van graanproducten voor de bakkerij
en de bloemverwerkende industrie.
Category: E
Dit certificaat is verstrekt op basis van het FSSC 22000 certificatieschema versie 3, gepubliceerd
op 10 april 2013.Het certificatiesysteem bestaat uit een minimaal jaarlijkse evaluatie van
het voedselveiligheidsmanagementsysteem en een minimaal jaarlijkse verificatie van de
basisvoorwaarden en aanvullende eisen zoals gesteld in het schema en ISOlTS 22002-4:2013 .

Certificaat no:
RQA668307

Datum van uitgifte eerste certificaat

25 januari 2016

Datum van uitgifte huidig certificaat

3 oktober 2016

Certificaat vervaldatum

2 oktober 2019
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Afgegeven door: loyd's Register Nederland B.V. voör en namens
Lloyd's Register Quality Assurance Limited

~

UKAS

MANAGEMENT

SYSTEMS

001

(jFSS 22000
K.P. van der Mandelelaan 41 a, 3062 MB Rotterdam, Nederland
Voor en namens 1 Trinity Park, Bickenhili Lane, Birmingham, 837 ?ES, United Kingdom

Deze goedkeuring is uitgevoerd in overeenstemming met LRQA audit- en certificatie-procedures en zal periodiek door LRQA worden beoordeeld.
Het gebruik van het UKAS accreditatielogo betekent dat accreditatie is verkregen voor de activiteiten zoals aangegeven op accreditatiecertificaat nummer 001 .
Ll oyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respectivo officers, employees or agents are, individually and collectively, relerred to in this clause
as 'Lioyd's Register'. Ll oyd's Register assu mes na responsibility and shall nat be liable to any persen fo r any toss, dama ge ar expense caused by reliance on the inform ation ar advice in this document ar hoMoeve r provided, unless
that persen has signed a contract with the releva nt Uoyd's Register entity fo r the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liabil ity is exclusively on th e terms and conditions set out in that contract.

