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Naar aanleiding van de regels die de EU verplicht, stellen wij de volgende eisen bij de inkoop: 
 
Kwaliteitseisen: 

- De leverancier dient in het bezit te zijn van een geldig GFSI-certificaat(IFS, BRC, FSSC20000). Vernieuwde 
certificaten dienen gedeeld te worden met Vreugdenhil. 

- In het geval van Halal en Kosher certificering dienen de betreffende certificaten met Vreugdenhil gedeeld te 
worden. 

- Indien van toepassing dient ook een MSDS alsook een procesflow beschikbaar gesteld te worden.  
- De leverancier moet voordat de producten kunnen worden ingekocht onderstaande documenten invullen 

en ondertekenen: 

 NKK-FORM-003 Vreugdenhil leverancierscode 

 NKK-FORM-001 Bijlage productspecificatie producent 
- Voldoen aan microbiologische, chemische en fysische eisen volgens getekende inkoopspecificatie  
- De resterende houdbaarheidstermijn van de aangeleverde goederen moet tenminste 75% van 

de oorspronkelijke houdbaarheidstermijn zijn. 
- Wij accepteren alleen goederen die zijn vrijgegeven na onderzoek op de in de specificatie aangegeven 

parameters. 
- Bij eventuele wijzigingen in de samenstelling van het product dient Vreugdenhil voorafgaand geïnformeerd 

te worden 
- De leverancier bewaart van elke geleverde batch een representatief monster. 
- Vreugdenhil mag op verzoek een audit uitvoeren 
- Bij kwaliteitsafwijkingen dient de leverancier binnen 5 dagen te reageren. De reactie op een 

klachtensituatie moet een beschrijving van de klacht, het referentienummer van de klacht, een 
samenvatting van het onderzoek, een analyse van de onderliggende oorzaak en corrigerende en 
preventieve maatregelen omvatten die zijn uitgevoerd of in behandeling zijn. In geval van terugkerende 
klachten of een voedselveiligheidsprobleem kan een aanvullende audit / bezoek worden aangevraagd. 

- De leverancier wordt jaarlijks beoordeeld en geclassificeerd als A-, B- of C-leverancier. Als een leverancier 
een B-classificatie heeft verkregen, zijn aanvullende maatregelen van de leverancier vereist. In geval van 
een C-classificatie wordt elke verdere handel met Vreugdenhil beëindigd. 

 
Levering van de producten: 

De volgende documenten moeten 3 dagen van voorafgaand aan de levering naar onderstaande email 
adressen gestuurd worden: COA, paklijst en CMR. Zie hieronder de eisen die hiervoor van toepassing zijn. 
Deze documenten graag doorsturen naar onderstaande email adressen:  
Transportbarneveld@vreugdenhil.nl,  
Marcel.Mijnten@vreugdenhil.nl,  

 
 

1. Verplichte vermeldingen Analysecertificaat (CoA) 

 Op het analysecertificaat dient een duidelijke verwijzing naar de geleverde grondstoffen aanwezig 
te 
zijn door middel van batchcode, productiedatum en houdbaarheidsdatum. 

 Bij eenmalige aankoop dienen alle parameters die op de Vreugdenhil Productspecificatie worden 
aangegeven ook op de COA terug te komen.  

 Het analysecertificaat moet standaard de volgende parameters bevatten: 
o Vet 
o Eiwit 
o Vocht 
o As 
o TPC 
o Gisten en schimmels 
o Enterobacteriaceae 
o Salmonella 
o  Coagulase positieve Staphylococcus 

mailto:Transportbarneveld@vreugdenhil.nl
mailto:Marcel.Mijnten@vreugdenhil.nl


 

 

 
NKK-WI-003a 
 

Pagina 2 van 3 

Leveringsvoorwaarden droge 

zuivelproducten (NL) 

 

 Versie datum:   03-02-2021 

Vervangt datum: 05-07-2019 

 

 Wij controleren actief op aanwezigheid van een Batch code, TPC, Gisten en schimmels, 
Enterobacteriaceae en Salmonella op de ontvangen COA. In de toekomst zal dit worden uitgebreid 
naar alle andere parameters zoals hierboven staan beschreven incl. productie en 
houdbaarheidsdatum. Daarnaast kunnen er voor specifieke producten ook aanvullende eisen zijn 
zoals staan omschreven in de grondstof specificatie.  

 
2. Verplichte vermeldingen Paklijst  

 Artikel nummer en omschrijving  

 Batch code(s)  

 Gewicht van de geleverde goederen 
 

3. Verplichte vermeldingen op de CMR: 

 De naam en het adres van de afzender, de vervoerder en de geadresseerde 

 De plaats en datum van opmaken van de CMR 

 De plaats en datum van laden 

 De plaats en datum waar de goederen afgeleverd moeten worden 

 Een duidelijke goederenomschrijving en de wijze van verpakking 

 Het aantal colli en batchcode of productiedatum* 

 Het netto- en brutogewicht van de goederen* 

 Ovaal of EG-erkenningsnummer van de producent* 

 Contractnummer of inkoopordernummer Vreugdenhil* 
 

Indien aan één of meerdere eisen naar interpretatie van Vreugdenhil niet is voldaan kunnen wij de 
goederen niet ontvangen. 
 
* Kan vermeld worden op de paklijst, indien er een koppeling is tussen de CMR en de paklijst 
 
Bedrukking op primaire verpakking (eenduidig, onuitwisbaar en goed leesbaar) 

 Duidelijke goederenomschrijving 

 Ovaal of EG-erkenningsnummer 

 Batchcode 

 Houdbaarheidsdatum (vervaldatum) 

 De netto hoeveelheid per verpakkingseenheid 

 Naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant of van de verpakker of van een in de 

 Gemeenschap gevestigde verkoper 
 
Eisen aan transport van zakgoed / big bags: 

 De vrachtwagen dient schoon en droog te zijn, gevrijwaard van sterke geuren en ongedierte. 

 De vrachtwagen wordt uitsluitend gebruikt voor vervoer van gesloten, verpakte levensmiddelen. 

 Indien het vloeibare levensmiddelen betreft dienen deze in IBC vervoerd te worden. Er mogen 
geen non-food, diervoeders of andere producten vervoerd worden. 

 Bij aanleveringen in big bags moet een paklijst met gewichten en batchcode per big bag aanwezig zijn. 

 Bij aanlevering in zakgoed moet een paklijst met het aantal zakken per pallet met bijbehorende 
batchnummers aanwezig zijn. Wij accepteren maximaal 3 batchnummers per vracht  

 Per pallet mag er max 1 batch product geleverd worden.  

 Het gebruik van een tussenlegvel tussen pallet en big bag is verplicht. 

 De pallets moeten voorzien zijn van een afdekhoes en gewikkeld zijn of functioneel vergelijkbaar. 

 De pallets moeten droog en schoon zijn en de zakken recht en glad gestapeld. 

 De zakken/big bags moeten schoon en heel zijn en vrij van ongedierte. 
 

Eisen aan bulktransport: 

 De bulkwagen wordt regelmatig aan de buitenzijde gereinigd. 
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 De bulkwagen wordt alleen gebruikt voor vervoer van levensmiddelen en dit wordt als zodanig 
aangeduid op de bulkwagen. 

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

 De bulkwagen wordt bij voorkeur alleen gebruikt voor vervoer van zuivelproducten (in verband met 
allergenen). Echter, bij uitzondering kan er sprake zijn van andere voorgaande ladingen: 
o Alleen levensmiddelen. 
o Geen allergenen (dus geen sojameel, vismeel, etc.!) 
o Geen dierlijke eiwitten (anders dan melkeiwit). 
o Er altijd eerst intern gereinigd wordt voordat onze zuivelproducten geladen worden. 

 De bulkwagen en slangen zijn schoon, droog en vrij van sterke geuren en ongedierte. 

 De bulkwagen wordt na het laden door de verlader verzegeld met een zegel  

 Indien het zegel verbroken is, wordt de bulkwagen niet gelost. 
 
Facturering van de geleverde producten: 
 
 Factuur moet worden gericht aan: 

Vreugdenhil Dairy Foods 
Arkerpoort 5  
3861 PS Nijkerk 
The Netherlands 

 
Factuur dient te worden gestuurd in PDF dan wel UBL/XML (op de eerste pagina van het bestand dient de 
factuur te staan !) aan Invoices@vreugdenhil.nl 

 
 Op de factuur dienen in ieder geval de volgende gegevens te worden vermeld: 

 Purchase Order van de betreffende levering 

 Gefactureerde product 
 
              

 
 
Wijzigingen: 
18-10-2016: Nieuw 
15-06-2018: Maximaal 3 lot codes in één vracht toegevoegd 
25-03-2019: Eisen aan analysecertificaat toegevoegd; eisen aan resterende houdbaarheid toegevoegd 
05-07-2019: Gebruik tussenlegvel tussen big bag en pallet verplicht 
14-10-2019: De vrachtwagen wordt uitsluitend gebruikt voor vervoer van levensmiddelen 
28-10-2020: Diverse aanpassingen  
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