Certificaat van Goedkeuring
Hierbij verklaart de certificerende instelling:

LRQA France SAS
Geaccrediteerd voor IFS certificatie en in het bezit van een getekende overeenkomst met de eigenaar van IFS,
dat de verwerkingsactiviteiten van

De Graaf Bakeries B.V.
Snoekbaarsweg 18, 3751 BK Bunschoten-Spakenburg, Nederland
COID: 37488
Hoofdkantoor: Wouter de Graaf BV, Metaalweg 12, 3751 BK 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 95.68%

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.
voor en namens LRQA France SAS
Audit datums: 6 november 2019
Uitgiftedatum van het certificaat: 11 december 2019
Volgend bezoek uivoeren, Vanaf: 11 september 2020 Certificaat geldig tot: 31 december 2020
Goedkeuringsnummer: 00023210
Tot: 20 november 2020
Certificaatnummer: 10237641
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 MAP verpakken van
bladerdeed, zoet en hartig. 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,
7 - Gecombineerde producten
Technologische Scopes: D, E, F
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