
 
 

  
Audit datum: 27 januari 2021 Uitgiftedatum van het certificaat: 10 februari 2021 

Vervaldatum: 23 maart 2022 
  

 

Volgend bezoek uivoeren, Vanaf: 2 december 2021 
Tot: 10 februari 2022 
Certificaatnummer: 10334585 
Date of the last unannounced assessment: N/A 
 

 

Certificaat 
 

  
Paul Graaf 
Area Operations Manager North Europe 
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V. 
voor en namens: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 
 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Nederland for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard 
Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France 
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Hierbij verklaart de certificerende instelling: 

LRQA France SAS 

als ISO/IEC 17065 geaccrediteerde certificerende instelling voor de IFS-certificering en op basis van een 
overeenkomst met de IFS-eigenaar, bevestigt dat de verwerkingsactiviteiten van 

De Graaf Bakeries B.V. 

Metaalweg 12, 3751 BK Bunschoten-Spakenburg, Nederland 

   
 

 

 

COID: 37488 

Hoofdkantoor: De Graaf Bakeries BV, Metaalweg 12,  3751 BK Bunschoten-Spakenburg, Netherlands 

Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de: 

IFS Food Version 6.1, November 2017 en andere bijbehorende normatieve documenten  

  

op Hoger niveau 

met een score van 97.18% 

Goedkeuringsnummer: 00023210 

 

Voor de audit scope: 

Productie van diepgevroren en verse bakkerij producten (cakes, pies en koekjes). Bake-off, voorgebakken en gebakken, verpakt 
in plastic trays en folie, papieren zakken , aluminium trays met folie. Het verpakken van zoete bladerdeeg producten. Het 
mengen en afvullen van emmers en het invriezen ervan met makronen massa. Frituren en het vers en diepvries verpakken van 
oliebollen, alsmede deze verpakken in kartonnen bulkdozen met plastic tray en bijgevoegde papieren zakken (seizoen product).  

 

Naast eigen productie zijn er nog uitbestede producten en processen. 

Product Scopes: 6 - Graanproducten, granen, industriële bakkerij- en banketbakkerswaren, snoepgoed, snacks 

Technologische Scopes: D, F 

 



 
 

  
Audit datum: 7 januari 2021 Uitgiftedatum van het certificaat: 4 februari 2021 

Vervaldatum: 3 maart 2022 
  

 

Volgend bezoek uivoeren, Vanaf: 12 november 2021 
Tot: 21 januari 2022 
Certificaatnummer: 10333114 
Date of the last unannounced assessment: N/A 
 

 

Certificaat 
 

  
Paul Graaf 
Area Operations Manager North Europe 
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V. 
voor en namens: LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   
                                                                            

   
 

 
 

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Nederland for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard 
Marius Vivier Merle, Cedex 03 69443 Lyon France 
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Hierbij verklaart de certificerende instelling: 

LRQA France SAS 

als ISO/IEC 17065 geaccrediteerde certificerende instelling voor de IFS-certificering en op basis van een 
overeenkomst met de IFS-eigenaar, bevestigt dat de verwerkingsactiviteiten van 

De Graaf Bakeries B.V. 

Stephensonstraat 75, 7903 AS Hoogeveen, Nederland 

   
 

 

Veterinair nummer: EG 3246 

COID: 4246 

Hoofdkantoor: De Graaf Bakeries BV, Snoekbaarsweg 18, 3751BK Bunschoten-Spakenburg, Nederland 

Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de: 

IFS Food Version 6.1, November 2017 en andere bijbehorende normatieve documenten  

  

op Hoger niveau 

met een score van 99.14% 

Goedkeuringsnummer: 00023198 

 

Voor de audit scope: 

Productie van ongebakken diepgevroren bladerdeeg producten (mengen van ingrediënten, verwerken van deeg en/of vullen 
en/of decoreren). Productie van ongebakken of gebakken beignets diepgevroren of vers (mengen van ingrediënten, verwerken 
van deeg, vullen en/of decoreren of frituren). Het mengen van zoete en hartige vullingen. Productie van ongebakken 
diepgevroren koekjes en kokosmakronen (mengen van ingrediënten, verwerken van deeg en/of decoreren). Verpakken van de 
producten in folie, bag in box of zak in krat. 
Naast eigen productie heeft het bedrijf uitbestede processen en/of producten. 

Product Scopes: 6 - Graanproducten, granen, industriële bakkerij- en banketbakkerswaren, snoepgoed, snacks,                               
7 - Gecombineerde producten 

Technologische Scopes: D, E, F 

 


