
Notities 
De kaartjes zijn verstrekt door  Kennelijk is er wat fout gegaan met de signing. De tekst "vegan" is nu afgeplakt (nieuwe kaartjes zijn in ontwikkeling

21-10-2019 09 03 31

Inspecteur  heeft op 7-10-2019 bij een andere locatie van   (  op mijn verzoek gekeken naar de kaartjes bij de smoothies. Daar was g

Vega of Vegan aangebracht.

09-10-2019 22 35 20

Verantwoordelijke voor de locatie is  

02-10-2019 11 43 09

Doorgegeven aan   dat deze locatie niet in de KvK staat. Eigenaar is , dat zoekt  nog uit.

01-10-2019 18 02 37

Foto's toegevoegd

30-09-2019 12 40 28

Ik kan deze   niet vinden in de KVK.

30-09-2019 12 37 44

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/fb85aba1 574b 4f22
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Notities 
De kaartjes zijn verstrekt door  Kennelijk is er wat fout gegaan met de signing. De tekst "vegan" is nu afgeplakt (nieuwe kaartjes zijn in ontwikkeling

21-10-2019 09 03 31

Inspecteur  heeft op 7-10-2019 bij een andere locatie van   (  op mijn verzoek gekeken naar de kaartjes bij de smoothies. Daar was g

Vega of Vegan aangebracht.

09-10-2019 22 35 20

Verantwoordelijke voor de locatie is  

02-10-2019 11 43 09

Doorgegeven aan   dat deze locatie niet in de KvK staat. Eigenaar is , dat zoekt  nog uit.

01-10-2019 18 02 37

Foto's toegevoegd

30-09-2019 12 40 28

Ik kan deze   niet vinden in de KVK.

30-09-2019 12 37 44

Sluit zaakinformatie 

Inspect
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2019-0059083 tel contact 2





Doorgegeven aan   dat deze locatie niet in de KvK staat. Eigenaar is , dat zoekt  nog uit.

01-10-2019 18 02 37

Foto's toegevoegd

30-09-2019 12 40 28

Ik kan deze   niet vinden in de KVK.

30-09-2019 12 37 44

Sluit zaakinformatie 

Page 2 of 2Inspect
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2019-0059083 zaakgegevens



 



1

Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 09:30
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0060102 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10729781
Bijlagen: 10729781_1528122_ _ .jpg

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode   
 

Huisnummer  
 

Toevoeging  
 

 

 

Straat   
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

2019-0060102 melding levensmiddelen



2

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Declaratie "volkoren" op brood. Is deze claim op bijgevoegde foto wel terecht? Zit er 
naast volkorenmeel ook niet andere soorten bloem/meel in?! 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

02-10-2019 
 

 16:30 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam

Straat 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Onterechte reclame / claim van dit product 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? 

Wat is de naam van de producent? 

Wat is de productsoort? Brood 
 

Wat is de omschrijving van het product? 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 1 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wat is de datum van de aankoop? 02-10-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? zie foto 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

2019-0060102 melding levensmiddelen
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[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of 
foto's toevoegen 

10729781_1528122_ _ .jpg 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB 
per bijlage 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0060102 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 1

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/efd9c322 5bb7 4f7

2019-0060102 melding



Wat is de datum van aankoop? 02-10-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? zie foto

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/efd9c322 5bb7 4f7

2019-0060102 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/efd9c322 5bb7 4f7

2019-0060102 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: maandag 7 oktober 2019 01:34
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0060560   Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10730750
Bijlagen: 10730750_1528962_ .png; 10730750_1528963

__claims.png; 10730750_1528964
_ .png

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Vestiging / Onderneming 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Producten verkopen met verboden ingrediënten. Dit bedrijf verkoopt enorm veel 
producten met verboden ingrediënten. Dit kan gevaarlijk zijn voor de consument en 
kan de branche een slechte naam geven. 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

07-10-2019 
 

 01:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven 
op welke 
locatie uw 
melding 
betrekking 
heeft? 

Website 
 

Website .nl 
 

[Verder >>] 
 

2019-0060560 melding levensmiddelen
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Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Bij Bijzondere eet- en drinkwaren kunt u denken aan zuigelingenvoeding, babyvoeding, 
maaltijdvervangers, 
sportvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten (gezondheidsproduct), e.d. 
  

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Bijzondere eet- en drinkwaren 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? Diverse 
 

Wat is de productsoort? Voedingssupplement 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 300 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft 
gezien? 

Verkoop van erg veel producten die 
verboden ingrediënten bevatten. Ook 
gebruiken ze niet goedgekeurde claims. 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Ja 
 

U kunt aanvullende gegevens aanleveren op een volgende pagina van deze vragenlijst. 

[Verder >>] 
 

  

Betrokkenen toevoegen bij melding 
  

 

  

 

Wilt u de betrokkene selecteren? Leverancier 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Adres 

Bedrijfsnaam 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

  

 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding bekend? Nee 
 

  

 

2019-0060560 melding levensmiddelen
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[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10730750_1528962_ _ .png 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB per 
bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10730750_1528963_ _ _ .png 
 

Let op: Maximaal 
3,3 MB per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10730750_1528964_ _ .png 
 

Let op: Maximaal 
3,3 MB per bijlage 

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0060560 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Verkoop van erg veel producten die verboden ingrediënten bevatten  Ook gebruiken ze niet goedgeke

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Ja

Wij garanderen uw anonimiteit  Uw melding nemen wij op de reguliere manier in behandeling  U ontvangt echter geen terugkoppeling van onze bevindingen

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/4cd411a8 c59a 4b5e

2019-0060560 melding





 





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 280

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/65a2d6b0 30db 488

2019-0066133 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Verse rookworst aan de voorkant voorzien van een sticker met daarop de afbeelding van een rund en d
mals  Dezelfde verse rookworst is aan de achterkant voorzien van de melding gegaard varkensvlees, 9

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/65a2d6b0 30db 488
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1

Van:
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 20:00
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0066133 Re: 3 Betreft een klacht met kenmerk 10736257

Het betreft hun eigen merk, verse worst in grof en fijn. 

2019-0066133 meldingen- en klachtenformulier
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Ik heb (nog) geen foto vanuit de winkel, wel vanaf hun eigen website, echter zonder sticker. 
2019-0066133 meldingen- en klachtenformulier





 



5

E-mailadres 
 

  
 

Selecteer 
hoofdgroep van de 
melding of klacht 

Overig 
 

Uw melding of 
klacht 
(Hebt u de locatie 
niet apart kunnen 
opgeven? 
Vermeld hier dan zo 
nauwkeurig mogelijk 
ook de locatie.) 

Vandaag bij de  het volgende 
geconstateerd: 
Verse rookworst aan de voorkant voorzien van een sticker met 
daarop de afbeelding van een rund en de tekst lekker mals. Dezelfde 
verse rookworst is aan de achterkant voorzien van de melding 
gegaard varkensvlees, 91% varkensvlees. 
Gemeld bij het personeel en bedrijfsleider. 

 

Datum 
constatering 14-10-2019 

 

Tijd constatering 14:00 
 

 

  

  
 

  
   

   

  
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  

2019-0066133 meldingen- en klachtenformulier





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/65a2d6b0 30db 488

2019-0066133 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 13:04
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0069431 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10740900
Bijlagen: 10740900_1534365_IMG_20191018_124950.jpg; 10740900_1534366_IMG_20191018

_125007.jpg

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam 

Achternaam 

Geslacht 

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail @msn.com  

 

  

 

Telefoon 
  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 
korte 
omschrijving 

kocht volgens reclame blauw druiven bij de  in  heb er 
foto,s van ten eerste weet ik niet welke klasse en welk land uit komt zo weet ik niet of 

2019-0069431 melding levensmiddelen
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geven van 
uw melding? 

product veilig is heb er foto van alleen supermarket en gewicht en prijs terwijl ik sort 
druiven kocht rode lijkt er veel op er staat heb er foto van gewicht en prijs heb je iets 
te verbergen dan behalve kleur al niet klopt wat in folder staat laat uw dit toe wat is de 
volgende stap van supermarket en brengt voedselveiligheid in geding twee soorten 
druiven gekocht de blauwe en rode op de rode staat alles netjes vermelt de blauwe 
kreeg ik geen buikpijn er van na eten had ik ook niet vermeld vertrouwde al niet geen 
klasse en land nam foto van verpakking enz  

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

17-10-2019 
 

 17:10 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam

Postcode 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Misleidende informatie 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? druiven 
 

Wat is de naam van de producent? staat er niet op 
 

Wat is de productsoort? neem aan druiven 
 

Wat is de omschrijving van het product? moeten blauwe druiven zijn staat alleen op 
gewicht en prijs  

 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 500 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? klopt niet kreeg last van me maag enz 
 

  

 

2019-0069431 melding levensmiddelen
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Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's toevoegen 

10740900_1534365_IMG_20191018_124950.jpg 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB 
per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's toevoegen 

10740900_1534366_IMG_20191018_125007.jpg 
 

Let op: Maximaal 3,3 MB 
per bijlage 

 

  

 

Heeft u nog 
opmerkingen over deze 
vragenlijst? 

bestand is te groot weet niet of te verklein moet maar klopt niet 
reclama folder zegt blauw prober foto anders laat op telefoon staan 
kunt uw altijd controleren  druiven zijn echt haast rode geen blauw 
smaaken nergens af kreeg last van maag supermarket of is over 
datum of klopt niet vermelding wilt uw supermarket op wijzen wat 
blauw is welke klasse en land koop er nooit meer denk advocaat te 
nemen werd ziek van product kreeg koorts en na de wc  

 

  

 

  

 

  

   

  

 
  
 

2019-0069431 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

Voor dierlijke producten zoals vlees, vis, zuivel en eieren is op de verpakking het EG nummer vermeld  U vindt het nummer in het ovaal op de 
verpakking  

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 500

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Ja

Voeg eventueel foto's toe

Bijlagen

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/d6bf09a0 ae6c 4d16

2019-0069431 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? klopt niet kreeg last van me maag enz

Meldergegevens zoals opgegeven door melderWilt u uw melding anoniem registreren? Nee

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail @msn com

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/d6bf09a0 ae6c 4d16

2019-0069431 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/d6bf09a0 ae6c 4d16

2019-0069431 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>
Verzonden: zaterdag 19 oktober 2019 10:38
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0069567 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10741230
Bijlagen: 10741230_1534633_15714739679916797070170962118387.jpg; 10741230_1534634

_15714739870413916903126013276673.jpg; 10741230_1534635_
15714740224603154895570437657637.jpg

 m         m    
NVW  

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 
E-mail 

 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

2019-0069567 melding levensmiddelen
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Kunt u een 
korte 
omschrijving 
geven van 
uw melding? 

Ik heb alcohol vrij bier gekocht van het merk    maar na een paar biertjes te 
hebben gehad samen met mn opa zwaar hart patiënt  kwamen we erachter dat er dus 
0.5 procent in zit  terwijl er met grote letters aan de voorkant staat alcohol vrij.  
Hier schrokken we erg van  want mn opa mag eigenlijk helemaal geen alcohol. 

 

Datum en 
tijdstip 
constatering 

19-10-2019 
 

 17:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 
aangeven op 
welke locatie 
uw melding 
betrekking 
heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 
 

Straat 
 

Plaats Duitsland 
 

Land Duitsland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 
  

 

Waar gaat uw melding over? Misleidende informatie 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 
  

 

Wat is het merk van het product? 

Wat is de naam van de producent? 

Wat is de productsoort? Alcohol vrij bier 
 

Wat is de omschrijving van het product? Een alcohol vrij biertje  
 

Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 03-09-2020 
 

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)   
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? liter (l) 
 

Wat is de hoeveelheid? 033 
 

Wat is de soort verpakking? Glas 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wat is de datum van de aankoop? 17-10-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Ik dacht een alcoholvrij biertje te kopen 
voor mn opa die hart patiënt is   na paar 
biertjes kwamen we er achter dat er dus 
wel alcohol in zat.   Maar er staat dus wel 

2019-0069567 melding levensmiddelen
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met grote letters aan de voor en 
achterkant dat het alcohol vrij is. 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10741230_1534633_15714739679916797070170962118387.jpg 
 

Let op: 
Maximaal 3,3 
MB per bijlage 

 

Hier kunt u bijlagen 
en/of foto's 
toevoegen 

10741230_1534634_15714739870413916903126013276673.jpg 
 

Let op: 
Maximaal 3,3 
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Heeft u nog 
opmerkingen over 
deze vragenlijst? 

Ik hoop dat er hier wat aan gedaan kon worden het is gelukkig goed 
gegaan met mijn opa naar stel je voor dat er bij anderen wel wat mis 
kan gaan.  
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