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Certificaat
Hierbij verklaart de certificerende instelling:

LRQA France SAS
als ISO/IEC 17065 geaccrediteerde certificerende instelling voor de IFS-certificering en op basis van een
overeenkomst met de IFS-eigenaar, bevestigt dat de verwerkingsactiviteiten van

De Graaf Bakeries B.V.
Snoekbaarsweg 18, 3751 BK Bunschoten-Spakenburg, Nederland
GLN: 8716371999998
COID: 37488
Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de:

IFS Food Version 7, October 2020 en andere bijbehorende normatieve documenten
op Hoger niveau
met een score van 97.74%
Goedkeuringsnummer: 00023210
Voor de audit scope:
Vervaardiging van diepgevroren en verse bakkerijproducten (cakes, pies, cookies), bake-off, voorgebakken of gebakken,
verpakt in plastic bakjes en folies, papierbakjes en aluminium bakjes en folies. Verpakken van bladerdeeg - zoet of hartig Mengen, emmers vullen en diepvriezen van macaronmassa. Bakken en verpakken van ambient en diepgevroren donutballen,
verpakt in kartonnen bulkdozen met kunststof binnenlaag en plastic consumentenzakken (seizoensproducten).
Het bedrijf heeft eigen makelaarsactiviteiten die IFS Broker gecertificeerd zijn.
Het bedrijf heeft eigen logistieke activiteiten die IFS Logistics gecertificeerd zijn.
Product Scopes: 6. Graanproducten, granen, industriële bakkerij- en banketbakkerswaren, snoepgoed, snacks
Technologische Scopes: D, E, F

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
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