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Bedankt voor uw interesse in Kiwa! 
Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij 
een passende offerte voor u kunnen opstellen. Als u vragen heeft over 
de onderwerpen kunt u altijd contact opnemen, wij helpen u graag. 

Bedrijfsgegevens 

Bedrijfsnaam 

Nummer wettelijke bedrijfsregistratie 
(Kamer van Koophandel) 
graag kopie uittreksel meesturen 
Postadres/Postbus 

Postcode + plaats + land postadres 

Bezoekadres 

Postcode + plaats + land bezoekadres 

E-mailadres 

E-mailadres facturatie (indien anders) 

BTW nummer 

Telefoonnummer Vast: Mob. 

Contactpersoon (naam en functie) 

Adviseur / consultant 
(indien van toepassing )  

Hoe bent u bij Kiwa terecht gekomen 
voor het aanvragen van een offerte? 

☐  Via Google en/of de Kiwa website 

☐  Via mond tot mond reclame 

☐  Via een adviseur, namelijk:           

☐  Anders, namelijk:  

Gewenste certificering 

Voor welke norm vraag u certificatie aan? ☐ ISO 22000 

☐ FSSC 22000 

Indien van toepassing, datum laatste audit 

Indien van toepassing, datum laatste 
onaangekondigde audit 

In welke maand wilt u de audit laten 
uitvoeren? 

Certificaat 

Bent u op dit moment in het bezit van een 
systeemcertificering? 
(van het gevraagde schema of anders) 

☐  Ja, namelijk   Geldig tot 

☐  Nee 

Kiwa VERIN B.V. 

Nevelgaarde 20d 

3436 ZZ Nieuwegein 

Postbus 2703 

3430 GC Nieuwegein 

T: 088-998 4310 

E: sales@kiwacmr.nl 
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Aanvullende certificatiegegevens ISO 22000 en FSSC 22000 

Scope omschrijving / beschrijving van de 
te certificeren activiteiten (producten, 
processen (inclusief soort verpakking) 
en/of services) 

Zijn er uitsluitingen op de te certificeren 
activiteiten ten opzichte van de 
activiteiten die u met betrekking tot 
levensmiddelen uitvoert?  

☐  Ja, namelijk 

☐  Nee 

Worden er werkzaamheden uitbesteed? 
Zo ja, welke werkzaamheden? 

☐  Ja, namelijk 

☐  Nee 

Voor welke categorie vraagt u certificatie aan? (conform ISO/TS 22003:2013 tabel A.1) 
*: categorieën worden aangeboden, echter vallen deze niet onder de scope van accreditatie 

ISO 22000 

☐ A I: Het houden van dieren voor vlees, melk, 
eieren en honing* 

☐ A II: kweek van vis en zeevruchten* 

☐ B I: Teelt van planten (anders dan granen en 
peulvruchten)* 

☐ B II: Teelt van granen en peulvruchten* 

☐ C I: Verwerking van bederfelijke dierlijke 
producten 

☐ C II: Verwerking van bederfelijke plantaardige 
producten 

☐ C III: Verwerking van bederfelijke dierlijke en 

plantaardige producten (gemengde producten) 

☐ C IV: Verwerking van omgevingsstabiele 
producten 

☐ D I: Productie van diervoeders* 

☐ D II: Productie van huisdiervoeders* 

☐ E: Catering* 

☐ F I: Detailhandel/groothandel* 

☐ F II: Voedselbemiddeling / handel* 

☐ G I: Transport- en opslagdiensten voor 
bederfelijke levensmiddelen en diervoeders 

☐ G II: Transport- en opslagdiensten voor 
omgevingsstabiele  levensmiddelen en diervoeders 

☐ H: Diensten* 

☐ I: Productie van voedselverpakkingen en 
verpakkingsmateriaal 

☐ J: Fabricage van apparatuur* 

☐ K: Productie van (bio)chemicaliën 

FSSC 22000 

☐ C I: Verwerking van bederfelijke dierlijke 
producten 

☐ C II: Verwerking van bederfelijke plantaardige 
producten 

☐ C III: Verwerking van bederfelijke dierlijke en 
plantaardige producten (gemengde producten) 

☐ C IV: Verwerking van omgevingsstabiele 
producten 

☐ G I: Transport- en opslagdiensten voor 
bederfelijke levensmiddelen en diervoeders 

☐ G II: Transport- en opslagdiensten voor 
omgevingsstabiele  levensmiddelen en diervoeders 

☐ K: Productie van (bio)chemicaliën 

Aantal HACCP studies 

Soorten/beschrijving  HACCP studies 
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Aantal FTE  
(in geval van shifts, neem het aantal van 
de grootste shift (inclusief 
seizoenarbeiders) plus kantoorpersoneel)  

Wordt er gewerkt in meerdere shifts? ☐  Ja, aantal shifts 

☐  Nee 

Indien Ja: benoem de starttijden van de 
shifts. 

Is er sprake van seizoens 
afhankelijke activiteiten?  

☐  Ja 

☐  Nee  

Indien Ja: benoem het seizoen en de 
activiteit 

Aantal locaties 

Zijn de (te certificeren) bedrijfsactiviteiten 
verspreid over meerdere 
locaties/werkmaatschappijen? 
(inkoop, kwaliteit, HR, etc. vallen hier ook 
onder) 

☐  Ja, aantal:            

☐  Nee 
Indien Ja: beantwoord tevens onderstaande vragen. 

Behoren de locaties/werkmaatschappijen 
tot dezelfde statutaire entiteit? 

☐  Ja 

☐  Nee 
Indien Nee: vul voor elke locatie apart het aanmeldformulier in 

Naam, adres, FTE en activiteiten van elke 
locatie/werkmaatschappij. 
(bij voorkeur een overzicht organisatiestructuur 
meesturen)   

Bedankt voor het invullen van het formulier, deze kunt u nu opsturen naar sales@kiwacmr.nl. 
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