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Eiprodukten Wulro BV

Seelenstraat 7

6004 RL  WEERT

Nieuwegein, 24 december 2019

Betreft : Uitslag beoordeling VLOG

Uw kenmerk : GRO00904 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 17 december 2019 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor een audit in het kader van Verband 

Lebensmittel ohne Gentechnik Food Stage. De bevindingen van de controleur zijn in goede orde ontvangen en 

beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor Verband Lebensmittel ohne 

Gentechnik Food Stage en bijbehorende voorschriften. Het certificaat is aan uw bedrijf toegekend en 

bijgesloten bij deze brief. Kiwa VERIN zal u volgend jaar benaderen voor de jaarlijkse controle.

Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Marleen Duijzer

Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat 

Overzicht opmerkingen (indien van toepassing)



Aanvullende opmerkingen beoordelaar

WegingOmschrijvingNorm
Alle betrokken medewerkers, (inclusief chauffeurs) zijn volgens de Ohne Gentechnik 

criteria geschoold.

VLOGP0315009 C

Tijdens de controle is geconstateerd dat de VLOG training niet meer recent zijn 

geschoold. Inmiddels heeft Kiwa VERIN bewijs ontvangen waaruit blijkt dat dit inmiddels 

alsnog is gedaan. Voor nu is hiermee deze tekortkoming opgelost. Bij een volgende 

controle zal er aan dit punt extra aandacht worden geschonken. 

During the audit it was found that the VLOG training was not recent. Kiwa VERIN has 

since received proof that this has been done in the meantime. This shortcoming has been 

resolved for now. Additional attention will be given to this point at a subsequent audit.

Het pakstation voert jaarlijks een interne audit uitVLOGP0316009 C

Tijdens de controle kon niet worden aangetoond dat er in 2019 een interne audit was 

uitgevoerd. Inmiddels heeft Kiwa VERIN hiervan schriftelijk bewijs ontvangen. Hiermee is 

deze tekortkoming opgelost. 

During the audit it could not be demonstrated that an internal audit had been carried 

out in 2019. Kiwa VERIN has since received written proof of this. This has solved this 

shortcoming.




