VoedselKwaliteit Loonwerk *
Transport- en Loonbedrijf van Kuijk B.V.
Nieuwkuikseweg 5
HELVOIRT
Gecertificeerd sinds: 07 juli 2005
Certificaatnummer: KC190082
Referentie: R000091110
Kiwa heeft het VoedselKwaliteit Loonwerk * systeem bij
bovenstaande deelnemer geëvalueerd en goedgekeurd volgens
de door Pro aCt vastgestelde norm "VoedselKwaliteit Loonwerk
2016", voor het toepassingsgebied:
Het uitvoeren van het volledige pakket loonwerkzaamheden
(exclusief gewasbescherming) in de veehouderij. Het uitvoeren
van (mest) transport en bemesting.

Certificaat geldig vanaf:
18 maart 2019 tot en met 15 april 2022.
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het register van VKL.

Nieuwegein, 18 maart 2019
Kiwa Nederland BV
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.: 088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@kiwacmr.nl

Ben Dellaert
Kiwa Nederland

Transport- en Loonbedrijf van Kuijk B.V.
Nieuwkuikseweg 5
5268 LE HELVOIRT

Nieuwegein, 18 maart 2019
Betreft

: Uitslag beoordeling VoedselKwaliteit Loonwerk *

Uw kenmerk

: R000091110

Geachte heer, mevrouw,
Op 24 januari 2019 is uw bedrijf bezocht door een auditor van Kiwa voor een audit in het kader van VKL,
hieronder is de uitslag van de audit beschreven.
Het resultaat van de audit is dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor VoedselKwaliteit Loonwerk * en
bijbehorende voorschriften. Het VKL certificaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het
certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat.
Het behalen van het certificaat wordt ook doorgegeven aan de Stichting Pro aCt.
Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende
(info@kiwacmr.nl of 088 - 998 43 10).

Met vriendelijke groet,

Tessa van der Helm
Beoordelaar

Bijlage:

Overzicht opmerkingen (indien van toepassing), z.o.z.
Certificaat VKL

Aanvullende opmerkingen door de beoordelaar
Norm

Omschrijving

Weging

VKL050301

Middel

VKL050304

Er is aantoonbaar een geactualiseerd systeem voor het jaarlijks keuren, controleren en
kalibreren van materieel en middelen (o.a. weegschalen, maatbekers, thermometers,
temperatuurregelapparatuur)
Zie de opmerking onder VKL050202.
Er worden alleen goedgekeurde machines gebruikt

VKL050202

Zie de opmerking onder VKL050202.
Registratie verricht onderhoud en reparaties is bijgehouden
Tijdens de audit is vastgesteld dat nog niet (volledig) aan deze norm wordt voldaan,
omdat de machines en voertuigen nog niet aantoonbaar waren gekeurd. Inmiddels heeft
Kiwa schriftelijk bewijs ontvangen dat dit wel het geval is. Hiermee wordt deze
tekortkoming als gecorrigeerd beschouwd.

Middel
Middel

