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Land Nederland 
 

Telefoon  
 

Telefoon mobiel  
 

E-mailadres 
 

Datum 23-04-2019 
 

  

 

Omschrijf uw klacht 

Al paar jaar zoek ik in de supermarkt , die ze voorheen wel hadden (toen in 4,5  

verpakking bij o.m.  met rood op verpakking en nu nog te vinden op: 

https://www. .nl/  ). 

Nu vind ik nergens meer goede . Wel ene   waar  op staat, maar wat voor ze  

de helft bestaat uit gebroken rijst, waarvan de kwaliteit buitengewoon slecht is. Toch wordt op de  

website beweerd topkwaliteit en dat het uit Suriname komt, maar dat het uit Suriname komt, betwijfel ik ten 

zeerste en zowiezo is het geen , maar gebroken rijst. 

In gesprek met medewerker van een toko, waar ik nu rijst noodgedwongen moet halen, heeft mij verwezen n  

voedsel en waren autoriteit, dus bij deze mijn klacht dat men in supermarkten (  

) alleen nog maar gebroken rijst verkopen, als zijnde , hetgeen niet juist is! 

Bovendien staat niet op de verpakking wat voor rommel er verder in zit, want zij beweren zelf dat ze de rijst  

glans bedekt hebben en als je die rijst wast, is het veel viezer dan als je de toenmalige Surinaamse of gewoo  

gebroken rijst wast. Ook wil ik weten wat voor rommel het is waarmee zij die glans op de rijst gemaakt hebb  

ik meen daar als consument recht op te hebben.  

De 2kg zak die ik nu heb is gedateerd 30-07-2020 17:37 met streepcode  en heet  en k  

van:  P.O. Box  -  -    - The Netherlands @ .com 

welke ik nu maar gebruik voor een trouwerij, want de rijst is niet schoon, niet lekker, geen  en al 

helemaal geen topkwaliteit, wat er allemaal op vermeld staat! 
 

 

  

 

Klantcontactcentrum 

  

 

 

  

 
                                                                          

  

 

2019-0027533 Klacht dienstverlening





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? kilogram

Wat is de hoeveelheid? 2

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Ja

Voeg eventueel foto's toe

Bijlagen

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/b00e28d1 48cf 4fb

2019-0027533 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? de rijst is niet schoon, niet lekker, geen   en al helemaal geen topkwaliteit, wat er allemaal op

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/b00e28d1 48cf 4fb

2019-0027533 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/b00e28d1 48cf 4fb

2019-0027533 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht







Geef een toelichting. zak?

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/c22402bf 57fe 4f1

2019-0027924 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Bij een retailer werden in bio aardappels geleverd door  residuen aangetroffen  Na ond
deze aardappels door  zijn geleverd als , terwijl de inkoop de 

 voert verder onderzoek naar de traceerbaarheid van de partij uit  Mogelijk is dit voor de NVWA 
informatie  Mocht dit bedrijf bekend zijn bij de NVWA in verband met overtredingen dan ontvangen 
ook graag  Documenten zijn te groot om up te loaden, indien gewenst dan hoor ik dat graag  

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/c22402bf 57fe 4f1

2019-0027924 melding
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Van: Formdesk  Meldingen/Vragen 

<dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: donderdag 25 april 2019 15:29

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0027924 25-04-2019 15:29 Melding  met kenmerk 10607262  (A1)

 

Meldingsformulier NVWA t.b.v.  
  

  

  

Uw gegevens 

 

 

 

Naam melder  
 

Telefoon  
 

E-mailadres 
 

 

  

 

Type Melding 
 

Over Industriële productie (bereiding) 
 

  

  

Gegevens bedrijf waar de melding/vraag/attendering over gaat 

Naam bedrijf 
 

Straat en huisnummer 
 

Postcode en plaats 
  

 
 

 

KvK inschrijvingsnummer  
 

  

   

Gegevens melding over Industriële productie (bereiding) 

Datum constatering 12-04-2019 
 

Omschrijving melding Bij een retailer werden in bio aardappels 

geleverd door  residuen 

aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat deze 

aardappels door  zijn 

geleverd als , terwijl de 

inkoop de  betreft.  

2019-0027924 meldingsformulier
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voert verder onderzoek naar de 

traceerbaarheid van de partij uit. Mogelijk 

is dit voor de NVWA ook interessante 

informatie. Mocht dit bedrijf bekend zijn bij 

de NVWA in verband met overtredingen 

dan ontvangen we deze informatie ook 

graag. Documenten zijn te groot om up te 

loaden, indien gewenst dan hoor ik dat 

graag.  
 

  

   

 

2019-0027924 meldingsformulier





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/c22402bf 57fe 4f1

2019-0027924 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Kunt u een 

korte 

omschrijving 

geven van uw 

melding? 

 labelt  als .  is niet minimaal 10 

maanden gerijpt zoals in de wet staat. Het merk zelf claimt niet oud te zijn, maar 

 wel. Ik heb een foto daarvan 
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

28-04-2019 
  

20:30 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie 

uw melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam  
 

Straat Alle vestigingen 
 

Plaats Nederland 
 

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 productsoort? Kaas 
 

Wat is de omschrijving van het product?  is een kaas die gemiddeld 

8 maanden gerijpt wordt en heeft zelf geen 

claim dat de oude kaas betreft.  

 verkoopt dit product met de eigen 

etikettering wel als  
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? kilogram 
 

Wat is de hoeveelheid? 437 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien?  doet een onjuiste claim op het 

product met de eigen etiketten. 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

2019-0028300 melding levensmiddelen
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Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of 

foto's toevoegen 
10608870_1465818_ _etiket.jpg 

 

Let op: Maximaal 1 

MB per bijlage 
 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0028300 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien?  doet een onjuiste claim op het product met de eigen etiketten

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/acbf65c6 b1f7 41d

2019-0028300 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

13 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/acbf65c6 b1f7 41d

2019-0028300 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: woensdag 1 mei 2019 11:48

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0028697 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10610905

Bijlagen: 10610905_1466898_IMG_1648.PNG

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 

omschrijving 

geven van 

uw melding? 

 uit  biedt online energy drinks aan met 300 mg cafeïne per 

blikje ( ) wat niet toegestaan is conform de Nederlandse wetgeving. 

Daarnaast bevatten de producten geen Nederlandse etikettering wat tevens een 

verplichting is voor ondernemers. 
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

01-05-2019 
  

11:30 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven 

op welke 

locatie uw 

melding 

betrekking 

heeft? 

Website 
 

Website www. .nl  
 

[Verder >>] 
 

  

   

2019-0028697 melding levensmiddelen
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Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Nederlands etiket ontbreekt 
 

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?   
 

Wat is de naam van de producent? Onbekend 
 

Wat is de productsoort? Energiedrankje 
 

Wat is de omschrijving van het product? Gekopieerd van de website: Met 0 

calorieën, 0 gram suiker is deze  

 jouw favoriete energie drink die 

ook nog eens top in je verantwoorde 

levensstijl past. 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? milliliter (ml) 
 

Wat is de hoeveelheid? 500 
 

Wat is de soort verpakking? Metaal 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wat is de datum van de aankoop? 28-04-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft 

gezien? 
Op de achterzijde van het blikje staat geen 

Nederlands etiket vermeld, alleen Engels. 

Daarnaast staat er een cafeïne gehalte van 

300 mg per blikje van 500 ml op vermeld 

wat hoger is dan wettelijk is toegestaan in 

Nederland. Het lijkt er op dat de webshop 

producten uit het buitenland importeert.  
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's 

toevoegen 
10610905_1466898_IMG_1648.PNG 

 

Let op: Maximaal 1 MB per 

bijlage 
 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

2019-0028697 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop? 28-04-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Op de achterzijde van het blikje staat geen Nederlands etiket vermeld, alleen Engels  Daarnaast staat e
gehalte van 300 mg per blikje van 500 ml op vermeld wat hoger is dan wettelijk is toegestaan in Nede
op dat de webshop producten uit het buitenland importeert  

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/eea651c6 adb1 4e25

2019-0028697 melding
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: woensdag 1 mei 2019 18:05

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0028812 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10611382

Bijlagen: 10611382_1467132_PHOTO-2019-04-27-03-25-35.jpg; 10611382_1467133_IMG_

3995.jpg

 

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 

Kunt u een Het drankje  is tegenwoordig erg populair onder sporters en vooral in de Crossfit 

2019-0028812 melding levensmiddelen
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korte 

omschrijving 

geven van 

uw melding? 

hoek. Regelmatig zie ik deze blikjes voorbij komen en ben ik deze zelf ook eens gaan 

proberen. Toen ik het etiket las zag ik tot mijn verbazing dat het aantal calorieën die in 

dit product zitten niet overeenkomt met de hoeveelheid macro's die volgens hun 

zeggen er inzitten. Zo staat op de declaratie dat een blikje blikje  12 gram 

koolhydraten bevat. Als dit inderdaad zo zou zijn, zouden er meer calorieën in het 

product moeten zitten dan dat zij nu beweren op hun etiket. Als ik hun zelf om 

opheldering vraag zeggen hun dat er 9 gram koolhydraten inzit. Wat het nog vreemder 

maakt als hun via een bericht beweren dat er 9 gram koolhydraten inzitten en zelf op 

een hun blikje 12 gram hebben gezet..  
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

29-04-1989 
  

08:35 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie 

uw melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 

Huisnummer 

Straat 

Plaats 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

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? Drankje voor sporters 
 

Wat is de omschrijving van het product?  is the perfect pre and post workout 

supplement drink. If you are dragging pre 

workout,  contains B complex, 

Green Tea Leaf extract, and Quercetin for 

a natural pick me up without getting you 

all jittery. If you are looking for recovery 

after your workout  has branched-

chain amino acids (BCAAs), L-Glutamine, 

L-Arginine, Vitamin C, Vitamin D3, 

Glucosamine, Turmeric, CoQ10, and raw 

organic agave to accommodate the 

2019-0028812 melding levensmiddelen
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glycogen window and provide your body 

with complete and clean recovery. Enjoy a 

can ice cold for a pleasant light tropical 

flavor. 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? milliliter (ml) 
 

Wat is de hoeveelheid? 355 
 

Wat is de soort verpakking? Metaal 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wat is de datum van de aankoop? 29-04-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Een etiket met minder calorieën 

aangegeven op het product, dan dat er 

aan hoeveelheid koolhydraten inzit. 

Macro’s komen dus niet overheen met de 

aangegeven KCAL 
 

  

 

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? Producent 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Adres 
 

Bedrijfsnaam 
 

Huisnummer 
 

Straat 
 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

  

 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding bekend? Nee 
 

  

 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's 

toevoegen 

10611382_1467132_PHOTO-

2019-04-27-03-25-35.jpg 
 

Let op: Maximaal 1 MB per bijlage 
 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's 

toevoegen 
10611382_1467133_IMG_3995.jpg 

 

Let op: Maximaal 1 MB per 

bijlage 
 

  

 

  

 

  

 

  
   

  

2019-0028812 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? ml

Wat is de hoeveelheid? 355

Wat is de soort verpakking? Metaal

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/92a90112 8781 4ec5

2019-0028812 melding



Wat is de datum van aankoop? 29-04-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Een etiket met minder calorieën aangegeven op het product, dan dat er aan hoeveelheid koolhydraten 
komen dus niet overheen met de aangegeven KCAL

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/92a90112 8781 4ec5

2019-0028812 melding





Notities 
Via  en KvK uiteindelijk juiste vestiging gevonden.

01-05-2019 19 26 39

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/92a90112 8781 4ec5

2019-0028812 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: zondag 5 mei 2019 20:02

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: Inspect zaaknummer 2019-0029575 met kenmerk 10613249

Bijlagen: 10613249_1468325_BAA0F298-94F8-4118-BEEC-888B87FE354F.jpeg

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Tussenvoegsel  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode   
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 
  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een korte 

omschrijving 

geven van uw 

Pangasiusfilet of tilapiafilet gekocht onder tongfilet 
 

2019-0029575 melding levensmiddelen



2

melding? 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

26-04-2019 
  

17:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie uw 

melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam 

Straat 

Plaats 
 

Land Nederland 
 

Nadere 

plaatsaanduiding 

binnen de 

locatie 

 

 
 

[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? Onbekend 
 

Wat is de naam van de producent? Onbekend 
 

Wat is de productsoort? Vis 
 

Wat is de omschrijving van het product? Tongfilet, deze zag er wit uit, zonder graat. 

Stevig en smaakte gronderig. 

 

Ik heb de variant gekocht in de marinade, 

echter vertelde de wat schreeuwerige 

verkoper dat ze ok verkrijgbaar zijn zonder 

marinade.  

Deze smaakte totaaal niet wat ik bestel 

aan tongfilet in een restaurant. 

 

Volgens de verkoper kon ik deze tot de 

maandag bewaren(zie onderstaande) 
 

Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 29-04-2019 
 

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)  Nvt 
 

2019-0029575 melding levensmiddelen
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Wat is het EG-nummer van het product? Nvt 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 600 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wat is de datum van de aankoop? 25-04-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Ander soort vis (waarschijnlijk 

pangasiusfilet of tilapiafilet) gekocht onder 

de naam ‘ ’. Het wekte 

al wat argwaan maar de verkoper had 

mooie praat dus ik ging er toch voor. 

Verkoper was een oudere stevige man met 

een harde stem, vis werd gepakt met de 

blote en vieze handen. 

 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of foto's 

toevoegen 

10613249_1468325_BAA0F298-

94F8-4118-BEEC-

888B87FE354F.jpeg 
 

Let op: Maximaal 1 MB per bijlage 

 

  

 

Heeft u nog opmerkingen over 

deze vragenlijst? 
Nvt 

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0029575 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 29-04-2019

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode) nvt

Wat is het EG-nummer van het product? nvt

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? 600

Wat is de soort verpakking? Plastic

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect
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Wat is de datum van aankoop? 25-04-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Ander soort vis (waarschijnlijk pangasiusfilet of tilapiafilet) gekocht onder de naam 
wat argwaan maar de verkoper had mooie praat dus ik ging er toch voor

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/7a09ad6c 55e5 447

2019-0029575 melding


	Documenten (deel II)_Deel301
	Documenten (deel II)_Deel302
	Documenten (deel II)_Deel303
	Documenten (deel II)_Deel304
	Documenten (deel II)_Deel305
	Documenten (deel II)_Deel306
	Documenten (deel II)_Deel307
	Documenten (deel II)_Deel308
	Documenten (deel II)_Deel309
	Documenten (deel II)_Deel310
	Documenten (deel II)_Deel311
	Documenten (deel II)_Deel312
	Documenten (deel II)_Deel313
	Documenten (deel II)_Deel314
	Documenten (deel II)_Deel315
	Documenten (deel II)_Deel316
	Documenten (deel II)_Deel317
	Documenten (deel II)_Deel318
	Documenten (deel II)_Deel319
	Documenten (deel II)_Deel320
	Documenten (deel II)_Deel321
	Documenten (deel II)_Deel322
	Documenten (deel II)_Deel323
	Documenten (deel II)_Deel324
	Documenten (deel II)_Deel325
	Documenten (deel II)_Deel326
	Documenten (deel II)_Deel327
	Documenten (deel II)_Deel328
	Documenten (deel II)_Deel329
	Documenten (deel II)_Deel330
	Documenten (deel II)_Deel331
	Documenten (deel II)_Deel332
	Documenten (deel II)_Deel333
	Documenten (deel II)_Deel334
	Documenten (deel II)_Deel335
	Documenten (deel II)_Deel336
	Documenten (deel II)_Deel337
	Documenten (deel II)_Deel338
	Documenten (deel II)_Deel339
	Documenten (deel II)_Deel340
	Documenten (deel II)_Deel341
	Documenten (deel II)_Deel342
	Documenten (deel II)_Deel343
	Documenten (deel II)_Deel344
	Documenten (deel II)_Deel345
	Documenten (deel II)_Deel346
	Documenten (deel II)_Deel347
	Documenten (deel II)_Deel348
	Documenten (deel II)_Deel349
	Documenten (deel II)_Deel350



