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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  

Naam bedrijf  

Contactpersoon  

Functie  

Naam directeur   

Bedrijfsadres  

Postcode + vestigingsplaats  

Postadres/ Postbus  

Postcode + plaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Mobiel telefoonnummer  

Kamer van Koophandel nummer  
(graag kopie uittreksel KVK meesturen) 

 

EU/EEG nummer  
(indien niet beschikbaar registratienummer NVWA) 

 

Adviseur / consultant 
(indien van toepassing )  

 

 

Aantal FTE’s  

Worden er werkzaamheden uitbesteed?  
Zo ja, welke werkzaamheden?  

 

Aantal locaties* 
(bij meerdere locaties: overzicht  
organisatiestructuur meesturen)   

 
               

Bij meerdere locaties: Nevenlocatie 1 Nevenlocatie 2 Nevenlocatie 3  Nevenlocatie 4 

Adres locatie 
                                                             

Aantal FTE’s  
                                                            

 

  

Certificaat  

Bent u reeds in het bezit van een 
systeemcertificering? 

☐  Nee 

☐  Ja, namelijk                                Geldig tot  
 

In welke maand wilt u de audit laten  
uitvoeren?  

  
 

Kiwa Nederland B.V. 

Nevelgaarde 20d 

3436 ZZ Nieuwegein 

Postbus 2703 

3430 GC Nieuwegein 

T: 088-998 43 10 

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

Voor welke norm vraag u certificatie 
aan? (ISO 22000 of FSSC 22000) 

 

Aantal en soorten HACCP studies   

Voor welke categorie vraagt u certificatie 
aan? (conform ISO/TS 22003:2013 tabel 
A.1) 

☐ A I: Farming of Animals for meat, milk, eggs and honey 

☐ A II: Farming of fish and seafood 

☐ B I: Farming of plants (other than grains and pulses) 

☐ B II: Farming of grains and pulses 

☐ C I: Processing of perishable animal products 

☐ C II: Processing of perishable plant products 

☐ C III: Processing of perishable animal and plant products (mixed 
     products) 

☐ C IV: Processing of ambient stable products 

☐ D I: Production of feed 

☐ D II: Production of pet food 

☐ E: Catering 

☐ F I: Retail / wholesale 

☐ F II: Food broking / trading 

☐ G I: Provision of transport and storage services for perishable 
food and feed 

☐ G II: Provision of transport and storage services for ambient 
stable food and feed 

☐ H: Services 

☐ I: Production of food packaging and packaging material 

☐ J: Equipment manufacturing 

☐ K: Production of (bio) chemicals 

Bedrijfsactiviteiten / Scope 

Beschrijf de activiteiten, producten, 
processen en/of services die 
plaatsvinden op uw bedrijf 
(wanneer er sprake is van verschillende 
activiteiten / producten per locatie, deze 
verschillen graag benoemen) 

Schrijf hier 
 

Wijkt dit af van de activiteiten die u wilt 
certificeren? 

☐ Ja  

☐ Nee 

Indien ja: beschrijf de activiteiten die u 
wilt certificeren  
 
 

Schrijf hier 
 

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:                                
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