Lloyd's Register
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PROCESCERTIFICAAT
Koopmans Meel B.V.
De Merodestraat 3
8937 AA Leeuwarden
Nederland
GMP+ International Registratienummer: 30252

Lloyd's Register Quality Assurance verklaart dat het
gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het proces

Productie van voedermiddelen
door de bedrijfslocatie Koopmans Meel B.V.
voldoet (n) aan de van toepassing zijnde eisen en voorwaarden uit de standaard(en)

GMP+ 81: Productie, handel en diensten
van het GMP+ FC Scheme (gebaseerd op GMP+ C6) van GMP+ International.
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer,
waarop de van toepassing ZiJnde scope met betrekking tot deze goedkeuring vermeld is.

Certificaat na:
RQA655444

Datum van uitgifte eerste certificaat

29 januari 2001

Datum van uitgifte huidig certificaat

1 oktober 2017

Certificaat vervaldatum

30 september 2020

K.P. van der Mandelelaan 41 a, 3062 MB Rotterdam, Nederland
Deze goedkeurong IS Uitgevoerd on overeenstemming met LRQA aud t- en cert1f1cat e-procedures en zal penod ek door LRQA worden beoordeeld

Lloyd's Register Quality Assurance : ID Nr.: 30073
Uoyd's Register Group L1mited. lts aff11iates and subsidlaries, including Uoyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees ar agents are, indov.dually and collectwely, relerred to in this clause
as 'Uoyd's Register' Uoyd's Register as.sumes no responi!bility and shall nat be liable to any persen for any loss, damage ar expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless
that person has s1gned a contract with the relevant Uoyd's Reglster entity for the provision of this intermation or advice and in that case any responsibility or liability is exdus1vely on the terms and cond1tions set out in that contract

Lloyd's Register
LRQA

Appendix I
Koopmans Meel B.V.
De Merodestraat 3
8937 AA Leeuwarden
Nederland
GMP+ International Registratienummer: 30252

Lloyd's Register Quality Assurance heeft hierbij de volgende activiteiten getoetst:

Productie van het voedermiddel griespellets als
nevenstroom bij de productie van tarwemeel en
roggemeel, bestemd voor de diervoederindustrie.
Dit certificaataanhangsel is alleen geldig in samenhang met het certificaat met hetzelfde nummer,
waarop de van toepassing zijnde activiteiten met betrekking tot deze goedkeunng vermeld zijn.

Certificaat no:
RQA655444

Datum van uitgifte eerste certificaat

29 januari 2001

Datum van uitgifte huidig certificaat

1 oktober 2017

Certificaat vervaldatum

30 september 2020
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K.P. van der Mandelelaan 41 a, 3062 M 8 Rotterdam, Nederland
Deze goedkeuring Is Uitgevoerd In overeenstemming met LRQA audit - en cert1f1cat e-procedures en zal peflodlek door LRQA vvorden beoordeeld

Lloyd's Register Quality Assurance: ID Nr.: 30073
Uoyd"s Register Group Limited, its alf liates and subskllanes, ln<luding Lloyd's Register Quality Assurance Limited ILRQA), and therr respe<tiVe officerl, employees ar agents are, individually and collectively, relerred to in this dause
as 'lloyd's Register'. Uoyd's Reg ster assumes no respon~b1hty and sha11 nat be liable to any person tor any loss. damage or expense caused by relance on the nformat1on ar advke in this document or howsoever provided, unless
that peoon has slgned a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of th1s intermation ar advice and in that case any responsab1lrty or l1abl rty '5 exdusively on the terms and conditions set out in that contract

