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

T. Boer & zn B.V.
s-Gravenweg 114, 2911 CJ Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland
Veterinair nummer: EG 34 NL locatie ‘114’; EG 939 NL locatie ‘350’
COID: 2764
Hoofdkantoor: Van Drie Group BV, Nijverheidsweg 11, 3640 AD Mijdrecht, Nederland
Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de:

IFS Food Version 6.1, November 2017
en andere bijbehorende normatieve documenten
op Hoog niveau
met een score van 98.76%

Paul Graaf - Area Operations Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.
voor en namens LRQA France SAS
Audit datums: 6 februari 2020
Uitgiftedatum van het certificaat: 18 maart 2020
Certificaat geldig tot: 21 maart 2021
Volgend bezoek uivoeren, Vanaf: 30 november 2020
Goedkeuringsnummer: 00007983
Tot: 8 februari 2021
Certificaatnummer: 10258027
Voor de audit scope:
Het slachten van vleeskalveren, opdelen, uitbenen, snit snijden, verkleinen, portioneren, bereiden,
broeien, verpakken, opslaan en leveren van kalfsvlees (in folie of stockinette),
consumentklaar kalfsvlees en kalfsvleesbereidingen (MAP of vacuüm verpakt),
kalfsbroeiproducten (gevacumeerd) en kalfsbijproducten (gevacumeerd of in emmers).
Product Scopes: 1 – Rood en wit vlees, gevogelte en vleesproducten
Technologische Scopes: D, E, F
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