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1. Dit document is van toepassing op alle rauwe melk die wordt ingekocht bij goedgekeurde 
zuivelproducenten.  

 

2. Kwaliteitseisen: 
 

2.1. Voldoen aan microbiologische en fysische eisen volgens KKM kwaliteit rauwe melk. 
2.2. Temperatuur max. 10 ºC bij lossen. 
2.3. Antibiotica negatief. 
2.4. De kwaliteit boerenmelk is afkomstig van Nederlandse melkveehouders die aantoonbaar 

voldoen aan de KKM-eisen en die wordt geleverd door een gecertificeerde RMO. 
 
Bij uitbraak van besmettelijke dierziekten of verontreiniging van melk door derden, heeft 
Vreugdenhil Dairy Foods het recht direct te stoppen met afname van de melk.  
Bij afwijkende analyseresultaten wordt binnen 24 uur na ontvangst van de melding dit 
doorgegeven aan team Milk Supply van Vreugdenhil, via de email 
milkadministration@vreugdenhil.nl en telefonisch op +31 33 303 5001 .  
Maandelijks wordt een Excel overzicht verstuurd met de kwaliteitsuitslagen van de 
individuele melkveehouders naar milkadministration@vreugdenhil.nl. Voor overige 
condities zie inkoopspecificatie G81001000. 

 

3. Bij het lossen dient de chauffeur: 
 

3.1. Schone werkkleding te dragen. 
3.2. Een haarnetje en indien van toepassing een baardnetje te dragen. 
3.3. Ten alle tijden in de nabijheid van de tankwagen te blijven. 
3.4. Het mangat niet onnodig lang open te laten staan. 

 

4. Eisen aan de RMO / tankwagen: 
 

4.1. Vervoer van rauwe melk geschiedt in principe met behulp van RMO wagens die voldoen 
aan de eisen van de Hygiënecode voor ontvangst en transport van 
boerderijmelk.  

4.2. In geval van calamiteiten is gebruik van tankwagens toegestaan, mits:  
4.2.1. De tankwagen regelmatig aan de buitenzijde wordt gereinigd. 
4.2.2. De tankwagen geschikt is voor vervoer van levensmiddelen. 
4.2.3. De tankwagen alleen wordt gebruikt voor vervoer van zuivelproducten. 
4.2.4. De tankwagen wordt na het laden door de verlader verzegeld met een seal. 

4.3. De tankwagen beschikt over een loopbrug met leuning. Indien de chauffeur op de 
tankwagen moet zijn wordt de leuning gebruikt. 

 

5. Reiniging: 
 

5.1. Frequentie van reinigen: 
5.1.1. De tijd tussen twee reinigingen mag maximaal 24 uur zijn. 
5.1.2. Als een leegstaande, niet-gereinigde tankauto langer dan 6 uur geleden heeft 

gelost, moet er eerst gereinigd worden voor er opnieuw geladen kan worden. 
5.1.3. Als een leegstaande, gereinigde tankauto langer dan 72 uur geleden is gereinigd, 

moet er eerst gereinigd worden voor er opnieuw geladen kan worden. 
5.1.4. Na onderhoud aan onderdelen die in contact komen met zuivelproducten eerst 

reinigen. 
5.2. Na transport van vloeibare zuivelgrondstoffen die zijn afgekeurd wordt altijd gereinigd. 
 

6. Verplichte vermeldingen op de CMR (alleen bij gebruik tankwagen):  
 Plaats van laden en lossen  
 EG Fabrieksnummer of ovaaltje  
 Inkoopordernummer Vreugdenhil, inclusief volgnummer 
 Duidelijke goederenomschrijving met extra aanduiding: rauwe melk, niet-gepasteuriseerd 

 Aanduiding: levensmiddelenkwaliteit 

mailto:milkadministration@vreugdenhil.nl
mailto:milkadministration@vreugdenhil.nl


 

 

 NKK-WI-002b Pagina 2 van 2 

Leveringsvoorwaarden rauwe melk 
 Versie datum:   15-10-2020 

Vervangt datum: 01-07-2016 

 

Wijzigingen: 

15-10-2020 Extra kw aliteitseisen toegevoegd 

 Temperatuur van het product 
 Hoeveelheid in kilogram 
 Naam Vervoerder en autonummer 

 

7. Verplichte vermeldingen op de factuur: 
 

 Duidelijke goederenomschrijving met extra aanduiding: rauwe melk, niet-gepasteuriseerd 
 Aanduiding: levensmiddelenkwaliteit 
 CMR nummer (indien van toepassing) 
 Inkoopordernummer Vreugdenhil, inclusief volgnummer 


