I

I"

Certificaat
CERTIFICAAT No: C843061GMP-01.2015
REGISTRATIE NR.: CU 843061
GMP+ nr.: PDV1l3705
Toepassingsgebied:

GMP+ Feed Safety Assurance
Uitgereikt aan:

Van der Ree Transport
N umansdorp,
Control Union Certifications,
van diervoeders

registratienumrner:

door bovengenoemde

Nederland

30374, verklaart dat het gerechtvaardigde

bedrijfslocatie

vertrouwen

bij aflevering voldoet aan de van toepassing

bestaat dat het wegtransport

zijnde eisen en voorwaarden

voor

het wegtransport van de GMP+ FSA module van GMP+ International,
Dit is gebleken uit periodiek uitgevoerde

verificaties

van het voederveiligheidssysteem

en de procesbeheersingseisen

uit de

srandaard:
GMP B4 Transport
en de verificatie van de voorwaarden

voor het wegtransport

Certificatiecriteria

bij GMP Certificatie

Dit certificaat blijft van kracht tot nadere aankondiging,
zoals vastgelegd in de overeenkomst

zoals aangegeven

in de IDTF, zoals bepaald in de C3 Beoordelings-

en

van de GMP+ FSA module van GMP+ InternationaL

vooropgezet

dat de bovengenoemde

met Control Union Certifications.
Control Union Certifications,

leverancier

Op grond van de jaarlijkse

blijft voldoen aan de eisen

inspecties, uitgevoerd door

is dit certificaat:

Geldig tot: 23 December 2018
Datum certificering:

24 December

2015

Aldus verklaard:

Plaats en datum afgifte:
Zwolle, 28 December

20 15
Namens de directe~y

d5'
Mrs. J. Bontan

.

Coordinator

I

Control Union Certificatiobs

r.o. Box

161

8000 AD Zwolle
The Netherlands
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Annex for GMP-Certificate
REGISTRATIE
Licensiehouder

Van der Ree Transport

Adres

Pauwstraat

NR": CU 843061

21

3281 RN Numansdorp

Nederland

De scope van dit certificaat heeft betrekking op:
Wegtransport

van diervoeders

Gecertificeerde producten/diensten:

Dit certificaat blijft eigendom
of in geval wijzigingen

van Control

of afwijkingen

:

Union Certifications

van de hieronder

en kan ingetrokken

genoemde

gegevens

worden in geval van beeindiging

optreden.

De licentiehouder

is verplicht

van de licentie-overeenkomst
Control Union Certifications

direct te informeren over wijzigingen van de genoemde gegevens. Alleen een origineel en ondertekend certificaat met bijbeh~de-bijtag~n
geldig.

Plaats en datum afgifte:
Zwolle, 28 December 2015

is

/"

Mrs. J. Bontan
Coordinator
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