
VASTE ACTIVA 2.073.411 1.814.020 1.822.804

vorderingen en overlopende
activa

205.034 969

liquide middelen 50.702 91.709
VLOTTENDE ACTIVA 255.736 174.354 92.678

TOTAAL ACTIVA 2.329.147 1.988.374 1.915.482

Passiva
gestort en opgevraagd kapitaal 138.400 130.000
agio 162.241 162.241
wettelijke en statutaire reserves 97.059 107.676
overige reserves 16.130- 49.248-
EIGEN VERMOGEN 381.570 420.780 350.669

voorzieningen 75.703 76.759 78.233
langlopende schulden > 1 jaar 1.322.193 1.409.434
kortlopende schulden < 1 jaar 549.681 77.146
SCHULDEN (overig) 1.490.835
OVERIGE PASSIVA 1.947.577 1.564.813

TOTAAL PASSIVA 2.329.147 1.988.374 1.915.482

Er is een optelverschil geconstateerd in boekjaar 2017 (dit kan veroorzaakt zijn door afrondingsverschillen).

Er zijn bij bovenstaande jaarrekeningen geen winst- en verliesrekeningen

Kengetallen
Boekjaar: 2018 2017 2016

Liquiditeit
current ratio 0,47 1,20
quick ratio 0,47 1,20
gouden balans 1,17 0,99

Solvabiliteit
balanstotaal/ vreemd vermogen 1,20 1,27 1,22
eigen vermogen/ balanstotaal 0,16 0,21 0,18
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eigen vermogen/ vreemd
vermogen

0,20 0,27 0,22

Overige kengetallen
aantal werknemers 2 0

Bedrag: x 1 x 1 x 1
Valuta: EUR EUR EUR
werkkapitaal 293.945- 15.532
Bron: gedeponeerde jaarrekeningen Kamer van Koophandel
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Van: 
Aan: 

namens NYWA pb Km Maall:egdro JA 
N\IWA PO l>tY 1nxerht 

Cc: 
onderwerp: 
DabJm: 
Bijlagen: 

MLJI& 
dnsdag 8 september 2020 11 :43:49 

2620S0166krvb.docx 
2620S0166krvb aldcoord.docx 
jmage003 oog 
2620S0166krvb.pdf 

Voor DIV Utrecht: w ilt u deze br ief printen met printcode 532 262 en verzenden? ova! 

Hallo collega, 
De KRVB wordt vandaag verstuurd zie PDF bijlage. 

M et vriendelij ke groet, 

Team Administratieve Ondersteuning 

Nederlandse Voedsel- e n Warenautoriteit 
Directie Handhaven 
Divisie Klant, Bedrijf & Consument 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 1 5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 1 5600 CD Eindhoven 

T06-
E~a.nl 

Werkdagen: m aandag t/m donderdag 8.30u-14.00u 

Verlof : vrijdag 

Van: 

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 11:07 

Aan: NVWA pb KCD Maatregelen TA 

Onderwerp: FW: 262050166krvb 
Hallo collega, 
Bijgevoegd document "262050166krvb akkoord" kan verstuurd worden. 
Met vriendelijke groet, 

I nspecteur Auditor Bijzondere Eet- en Drinkwaren 
Team Voedselveiligheid industrie Food West 
........................................................................ 
NV_NWA_Logo_onfine_ex_pos_nl 1 

~ J 
D~i-re-ct~ i-e_H_a_n_d=1-1a_v_e_1_1 __ 

Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

Van: - @nvwa ol> Namens NVWA pb KCD Maatregelen TA 

Verzonden: m aandag 7 september 2020 10:34 

Aan: 

Onderwerp: 262050166krvb 

Hallo collega, 

@nvwa.nl> 

Hierbij het verzoek om de KRvB na te kijken en indien nodig aan te passen. 

(u mag zelf eventuele aanpassingen / toevoegingen in de KRvB aanbrengen) 

LET OP ! ! Indien u van mening bent dat deze KRvB niet verstuurd hoeft 

te worden graag via deze mail antwoorden. 

Na het cont roleren van de kenn isgeving kan deze verstuurd worden naar Postbus NVWA pb KCD Maatregelen TA. 
PS: op doorst uren kl ikken anders zijn we de Bij lage / Documenten kwijt 

M et vriendelij ke groet, 

Team Administratieve Ondersteuning 

Nederlandse Voedsel- en Ware nautoriteit 
Directie Handhaven 
Divisie Klant, Bedrijf & Consument 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 1 5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 1 5600 CD Eindhoven 

T06 
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E- @nvwa.nl 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 8.30u-14.00u 
Verlof : vrijdag 

Doe 372 



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Datum 21 december 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 3 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050166/

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam: 
Adres: 
Postcode plaats: 

Inspectiedatum: donderdag 6 augustus 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Naar aanleiding van een eerder genomen maatregel op 31 maart 2020 is op 6 
augustus 2020 een inspectie uitgevoerd van de internetsite.  

Op de website www com, werd, na invullen van het zoekwoord 
“corona”,  door middel van tekstdelen en afbeeldingen beschreven dat: 

Doc 372.1

-----

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

-
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit  

Datum 
21 december 2022 

Onze referentie 
262050166/

Kopie aan 

• Virale infecties preventief bestreden kunnen worden met een antivirale
strategie
op een veelzijdige manier met interventies die veilig, bewezen effectief,
internationaal beschikbaar en zonder bijwerkingen zijn.

• Supplementen met Zink in de goed opneembare zinkcitraat/gluconaat, een
alternatief zijn van, specifiek vitamine C en D supplementen, 
- de immuniteitsverbeteraars,
- het wapen tegen virussen,
- nutriënten om de virale bescherming te versterken,
- die ook de replicatie van het virus tegen houden, eens het is

binnengedrongen,
- die antiviraal zijn en
- die voor de strijd tegen virussen zijn.

• De producten Glucobalance van het merk Biotics Research en Zn-zyme-forte
van het merk Biotics Research, supplementen zijn met Zink in de goed
opneembare zinkcitraat/gluconaat.

Deze zogenaamde ‘medische’ claims leiden er toe dat bovenstaande producten 
worden beschouwd als geneesmiddel. Voor geneesmiddelen is het hebben van een 
handelsvergunning verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. 
Voor levensmiddelen met medische claims die onder de Geneesmiddelenwet 
vallen, gelden de reclameregels uit die wet. Deze wet verbiedt het maken van 
reclame voor geneesmiddelen zonder een handelsvergunning. Een geneesmiddel 
mag alleen op de markt komen met een handelsvergunning van de Europese 
Gemeenschap of van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Opgemerkt zij dat de site slechts gedeeltelijk is beoordeeld en dat u er zelf 
verantwoordelijk voor bent dat de gehele website voldoet aan de regelgeving. 

Voor informatie met betrekking tot claims en overige etikettering verwijs ik u 
naar: 
- Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake de voedings- en gezondheidsclaims

voor levensmiddelen
- www.ec.europa.eu/nuhclaims/, voor een overzicht van toegelaten en niet

toegelaten gezondheidsclaims
- http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatievelijst/

Database, een online database met een overzicht van de toegelaten
gezondheidsclaims en de gestelde voorwaarden

- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen
- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-   
  claims

Doc 372.1

-



Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
I k adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 

Bijlage: Betalen voor herinspectie en/ of herbemonst ering 

Doe 372.1 

Nederlandse Voedsel- en 
warenautoriteit 

Datum 
21 december 2022 

Onze referentie 
2620 50166,_ 

Kopie aan 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
21 december 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  

Doc 372.1



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

Datum 8 september 2020 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 3 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050166/

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam: 
Adres:
Postcode plaats: 

Inspectiedatum: donderdag 6 augustus 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
 Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

 Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

 De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

 Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Naar aanleiding van een eerder genomen maatregel op 31 maart 2020 is op 6 
augustus 2020 een inspectie uitgevoerd van de internetsite.  

Op de website www .com, werd, na invullen van het zoekwoord 
“corona”,  door middel van tekstdelen en afbeeldingen beschreven dat:  

Doc 372.2
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Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit  

Datum 
8 september 2020 

Onze referentie 
262050166/

Kopie aan 

 Virale infecties preventief bestreden kunnen worden met een antivirale
strategie
op een veelzijdige manier met interventies die veilig, bewezen effectief,
internationaal beschikbaar en zonder bijwerkingen zijn.

 Supplementen met Zink in de goed opneembare zinkcitraat/gluconaat, een
alternatief zijn van, specifiek vitamine C en D supplementen, 
- de immuniteitsverbeteraars,
- het wapen tegen virussen,
- nutriënten om de virale bescherming te versterken,
- die ook de replicatie van het virus tegen houden, eens het is

binnengedrongen,
- die antiviraal zijn en
- die voor de strijd tegen virussen zijn.

 De producten Glucobalance van het merk Biotics Research en Zn-zyme-forte
van het merk Biotics Research, supplementen zijn met Zink in de goed
opneembare zinkcitraat/gluconaat.

Deze zogenaamde ‘medische’ claims leiden er toe dat bovenstaande producten 
worden beschouwd als geneesmiddel. Voor geneesmiddelen is het hebben van een 
handelsvergunning verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. 
Voor levensmiddelen met medische claims die onder de Geneesmiddelenwet 
vallen, gelden de reclameregels uit die wet. Deze wet verbiedt het maken van 
reclame voor geneesmiddelen zonder een handelsvergunning. Een geneesmiddel 
mag alleen op de markt komen met een handelsvergunning van de Europese 
Gemeenschap of van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Opgemerkt zij dat de site slechts gedeeltelijk is beoordeeld en dat u er zelf 
verantwoordelijk voor bent dat de gehele website voldoet aan de regelgeving. 

Voor informatie met betrekking tot claims en overige etikettering verwijs ik u 
naar: 
- Verordening (EG) Nr. 1924/2006 inzake de voedings- en gezondheidsclaims

voor levensmiddelen
- www.ec.europa.eu/nuhclaims/, voor een overzicht van toegelaten en niet

toegelaten gezondheidsclaims
- http://www.koagkag.nl/Database-claimsverordening-en-indicatievelijst/

Database, een online database met een overzicht van de toegelaten
gezondheidsclaims en de gestelde voorwaarden

- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen
- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/claims-levensmiddelen/verbod-op-medische-   
  claims

Doc 372.2
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Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 

Bijlage: Betalen voor herinspectie en/ of herbemonstering 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
8 september 2020 

Onze referentie 
26 2050166,.. 

Kopie aan 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
8 september 2020 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk»  

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op  

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  

Doc 372.2



Coronadrukte: 

~ Voor 17.00 uur besteld, dezelfde dag nog verzonden ® Gratis verzending vanaf €50,-

Mijn gezondheid 

corona 

Zoeken op 

Bekijk onze 

supplementen 0 

Doelgroep 

-./ All Products Nieuws 

Products 

De zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. 

Nieuws 

lngrediëntengroep Merk 

Versturen 

Ingrediënten Pagina's 

Coronadrukte: bestel online! 
17/03/2020 

Actueel 

Iedereen w il zich zo goed mogelijk wapenen tegen het 

coronavirus. en gelukkig kunnen onze producten daarbij 

helpen. Daarom is het momenteel erg druk b ij --
lees meer 

Virale infecties: 4 concrete tips 
voor gezonde zelfzorg 
:3/03/2020 

Actueel 

Het opkomende virus benadrukt de chaotische en 

stresserende t ijd waarin we leven. Bij ieder kuchje kijken 

we elkaar onderzoekend aan. Hoe gaan je hier het beste 

mee om? Angst op zich vergroot namelijk je 

kwetsbaarheid voor besmetting. 

l ees meer 

Vira Ie preventie die vertrekt 
vanuit de bijnieren 
:7/03/2020 

Medisch 

Korte-termijn vecht-of-vlucht-mechanismen zijn 

fundamenteel als verdedigingsmechanisme. De 

beschikbare lichaamsenergie gaat vooral naar het 

cardiovasculaire stelsel en het bewegingsapparaat. zodat 

we in staat zijn om te vecht en of vluchten. 

Lees meer 

Nieuwe antivirale strategie 
:8/03/2020 

Science 

Virussen zijn voor hun overleving afhankelijk van een 

gastheer of gastvrouw. Ze hebben diverse strategieën 

ontwikkeld om cellen binnen te dringen. Vervolgens 

nemen ze bepaalde 'eiwitsynthese-machines' over om 

zichzelf te reproduceren. 

Lees meer 

Virale infecties: interessante 

.,S. Klantenservice Q FAQ = NL-NL 

Doe 373 

• [g login ] g 

Top 10 producten Alle supplementen 



Ingrediënten 

Vitamine83 

VitamineK 

Pagina's 

Vuist regels voor een vlotte 
bestelling 

Klantenservice Over 

webinars om van thuis te volgen 
17/03/2020 

Science 

Diverse recente publicat ies en video's van dr. -

~ ver nutritionele strategieën ter bestrijding van 

virale infecties. 

Lees meer 

Vira Ie infecties: alles dat u moet 
weten over preventie en een 
nieuwe antivirale strategie 
20/03/2020 

Gezondheid 

We hebben een aanvullende aanpak nodig om virale 

infect ies te bestrijden. 

Lees meer 

Home 

Producten 

Doe 373 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief 

Bestellen en leveren 

Retourneren 

Contact 

Ove~ 

Onze merken 

Bekijk alle producten 

Overzicht productwijzigingen 

Naamswijzigingen Onze kwaliteit 

Duurzaamheid 

Nieuws 

Vacatures 

VISA VISA _,,., --- lil) SOFORT 

Ik wens me în te schrijvën voor volgende nieuwsbrieven: 

Consument 

Professional 

C Ik ben geen robot 

Wil je ons volgen? 

.PayPaJ .,î Vbpm 

reCAPTCHA 
Privac:y • Voorw.,,,rder 

1 Cookie policy I Privacy I Terms & Conditions 
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Coronadrukte: 

~ Voor 17.00 uur besteld, dezelfde dag nog verzonden ® Gratis verzending vanaf €50,-

Bekijk onze 

supplementen 0 

Mijn gezondheid 

Zink 

Zoeken op 

-./ All Products 

Products 

Zn-zyme forte 
Zink(citraat gluconaat) 

1 + 

l!r Toevoegen aan 
winkelmandje 

Gta-forte 

Doelgroep 

Nieuws Ingrediënten 

1 \ u 1m·1<:t.• (. u , ..... w 

Opvooraad 

€ 26,01 

Schildklierextrad (hormoonvrij) met selenium, koper en zink 

1 + 

l!r Toevoegen aan 
w·inkelmandje 

Palmetto plus 
Complex van zaagpalmetto. lycopeen en z ink 

Opvooraad 

€ 65,18 

zmk 

lngrediëntengroep 

Pagina's 

Zn-zyme 
Zink ( ei tra at. g l uconaat) 

1 + 

llf Toevoegen aan 
winkelmandje 

Merk 

Versturen 

1
' UIQTH:'-' t_ u ~ .,,.._1 -;..;, 

Laag 

€ 20,55 

Adhs (adrenal herbal support) 
Bijnierondersteunend complex van vitaminen. mineralen en 
kruiden 

1 + 

llf Toevoegen aan 
winkelmandje 

Equi-fem 
Compleet multipreparaat voor de vrouw 

Opvooraad 

€ 35,14 

.,S. Klantenservice 8 FAQ = NL-NL 

Doe 374 

[ g login J 

Top 10 producten Alle supplementen 

Fe-zyme 25mg 
IJzer met vitamine B12. koper en zink 

1 + 

l!! Toevoegen aan 

winkelmandje 

Prozol 
Complex van zaagpalmetto. lijnzaad. zink en 
haaienkraakbe.en 

1 + 

" Toevoegen aan 
winkelmandje 

Glycozyme forte 

" Bum c:c .. . ''""" J.. , ' 

Opvooraad 

€23,85 

Opvooraad 

€ 35,50 

" n 1011c:. 
f '4:,,. . 

Brede formule ter ondersteuning van de bloedsuikerspiegel 
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1 + 

lf Toevoegen aan 
wmkelmandje 

Nieuws 

Vp vooraaa 

€50,96 1 + 

• Toevoegen aan 
winkelmandJe 

vpvooraaa 

€ 64,95 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 » 

Wat zijn alternatieven voor 
vitamine C en D? 
18/03/2020 

Actueel 

Lege schappen: het treft niet alleen de supermarkt . Ook 

supplementen - specifiek vitamine C en D als meest 

gekende immuniteitsverbeteraars. worden massaal 

ingeslagen. 

Lees meer 

Hoe wapen ik me tegen 
virussen? 
24/03/2020 

Gezondheid 

Is je weerstand goed gewapend tegen virale infect ies zoals 

griep? Net als bij een militaire operat ie zijn stress en angst 

geen goede raadgevers. omdat ze je weerstand 
verzwakken. Hoe kan het dan wel? Een brede aanpak 

gericht op je hele voeding-en leefstij l is de basis. 

Lees meer 

Nieuwe antivirale strategie 
18/03/2020 

Science 

Virussen zijn voor hun overleving afhankelijk van een 

gastheer of gastvrouw. Ze hebben diverse strategieën 

ontwikkeld om cellen binnen te dringen. Vervolgens 

nemen ze bepaalde 'eiwitsynthese-machines' over om 

zichzelf te reproduceren. 

Lees meer 

Magnesium ter ondersteuning 
bij stress 
11/03/2020 

Gezondheid 

Stress is een grote boosdoener voor een 

magnesiumtekort. Hoe meer stress. hoe meer 

magnesium er wordt verbruikt. Hoe lager het 

magnesiumniveau in de cellen. des te gevoeliger ben je 

voor stress. Zo blijf je in een vicieuze ci rkel. 

Lees meer 

Nieuwe formule: Glycozyme 
Forte 
30/01/2020 

Producten 

Biotics Research heeft haar multi Glycozyme Forte 

(voorheen Bio-Glycozyme Forte) . geoptimaliseerd naar de 

laatste stand van wetenschappelijke inzichten en 

Europese wetgeving. 

Lees meer 
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Contact 
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Duurzaamheid 
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VISA VISA ·-

afte komen 
5/03/2020 

Gezondheid 

Wat maakt roken nu zo verslavend? En hoe kom je er het 

beste vanaf? Nicotine onderdrukt het hongergevoel en 

versnelt het metabolisme. Vandaar dat het niet ongewoon 

is om 2 tot 7 kg aan te komen na een rookstop. 

lees meer 
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ZN-ZYME FORTE 
Zink (citraat. gluconaat) 

CATEGORIE Allergie 

Detox 
Fertiliteit 

Gewrichten. Botten & Spieren 
Glucosemetabolisme 
Huid. Haar & Nagels 
Hormonale Balans 
Immuniteit 
Lever & Galblaas 
Inflammatie 
Longen 

Microbioom 
Neus. Keel & Oren(NKO) 
Ogen 
Parasieten / Schimmels 
Prostaat 
Schildkl ier 

Zenuwstelsel & Hersenen 
Man 
Vrouw 
Wil zwanger worden 
Zwanger 

Bevallen & Geef borstvoeding 

Student 

Op vooraad 

Download het product label d, Sporter 

Klantenservice 

Bestellen en leveren 

Retourneren 

Contact 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Prijs: 

€ 26,01 

Hoeveelheid : 

1 lil 

> Samenstelling per tablet 

> Ingrediënten 

> Dit product is vrij van: 

Overige productinformatie 

MERK 

ARTIKEL NUMMER 

EAN NUMMER 

INHOUD 

Biotics Research 

ZN2815 

0780053002717 

100 

13858408 

50+ 

Vegetariër 
Mineralen 
1 maal 1/2 tablet per dag bij de maaltijd 

lif Toewegen aan winkelmandje 

Z-INDEX 

INTERACTIES Zink en koper niet samen innemen omdat ze elkaar tegenwerken bij de 
absorptie 
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> 
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Zn-Zyme Forte™ 
Zink/ Zine 
Voedingssupplement / 
Complément alimentaire 

BIOTICS RESEARCH® 

Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi: 
½ tablet per dag bij de maaltijd of zoals geadviseerd / ½ comprimé par jour pendant Ie 
re pas ou comme conseillé 

Waarschuwing / Avertissement: De inname dient beperkt te worden tot enkele 
weken of maanden/ La consommation doit être limitée à quelques semaines ou mais. 

Samenstelling per½ tablet / Composition par ½ comprimé: 
90 mg Erwtenmengsel/ Mélange de petits pais (Pisum sativum : actiVbase®); *** 
12,5 mg Zink (zinkcitraat / zinkgluconaat) / Zine (citrate de zine / gluconate de zine); 
125%** 

**RI / AR: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene / Apport de référence 
pour un adulte-type (8400kJ / 2000 kcal) 
***RI niet bepaald / AR pas déterminé 

Ingrediënten / lngrédients: 
Erwtenmengsel/ Mélange de petits pais (Pisum Sativum) (Biologische plantencultuur, 
bevat van nature polyfenolen, SOD en catalase / Culture de plantes biologiques, 
contient naturellement des polyphénols, de la SOD et de la catalase), zinkgluconaat / 
gluconate de zine, Vulstof/ Agent de charge: Mikrokristallijne cellulose/ Cellulose 
microcristalline, zinkcitraat / citrate de zine, Verdikkingsmiddel / Épaississant: 
stearinezuur/ acide stéarique, Glansmiddel/ Agent d'enrobage: Schellak / 
Gomme-laque 
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> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

 
 
 

Datum 9 april 2020 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 2 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050153/  

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 31 maart 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 

 Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op
een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

 Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

 De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

 Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Op de website .com werden medische claims gemaakt 
onder andere door middel van de tekstdelen:  
- de strijd met virussen aangegaan kan worden,
- je weerstand kan wapenen tegen virale infecties zoals griep,
- virussen zich minder snel vermenigvuldigen,
- je beschermen tegen elk contact met een virus en
- als je toch ziek geworden bent, zorgt voor een beduidend kortere ziekteduur,
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door het gebruik van zink in ci traat/gluconaatverbinding met verwijzing naar het 
product ZN-ZYME FORTE Zink (citraat, gluconaat) van het merk Biotics research. 

De website is niet uitputtend beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde 
overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen. 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en za l de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 

Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Wa renautoriteit, 

hoofd afdeling Industrie 
Bijlage: Betalen voor herinspectie en/of herbemonstering 

Doe 378 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
9 apri l 2020 

Onze referentie 
262050153~ 

Kopie aan 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
9 april 2020 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  
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Journaal dinsdag 31 maart 2020  14 u 

Homepagina www com bijlage 1  

Rechtsboven op de homepagina staat een Belgische- en Nederlandse vlag afgebeeld. 

Na aanklikken van deze pushbutton verschijnen er 5 vlaggen met erachter afkortingen van landen 
waaronder een afbeelding van de Nederlandse vlag en “NL-NL” na aanklikken van deze pushbutton 
en de pushbutton “Klantenservice” in de menubalk ernaast staat op de nieuwe pagina (ook bij het 
adres van de website nl-nl vermeld)  en rechts op de pagina staat een adres in Nederland er staat 
nl: 

“  

 

” 

Of na aanklikken onderaan de website “Terms & Conditions” staat in beeld  

“Algemene voorwaarden 

Voor de levering van onze producten hebben we algemene voorwaarden opgesteld.  

Download de algemene voorwaarden >”(bijlage 3) 

Na aanklikken laatste link download een pagina met algemene voorwaarden en onderaan de pagina 
staat: (bijlage 4) 

“Nederland 

 

 

Tel. +31(0) ” 

Na opzoeken KVK   BV ook internetadres vermeld. 

Onderzoek naar medische claims 

Op de homepage  

Staat halverwege de pagina in de laatste kolom vermeld: 

“Hoe wapen ik me tegen virussen? 

Is je weerstand goed gewapend tegen virale infecties zoals griep? Net als bij een militaire operatie 
zijn stress en angst geen goede raadgevers, omdat ze je weerstand verzwakken. Hoe kan het dan 
wel? Een brede aanpak gericht op je hele voeding- en leefstijl is de basis. 

Lees meer” 

Na aanklikken van de pushbutton “Hoe wapen ik me tegen virussen?” staat op de nieuwe pagina 
ver 

Hoe wapen ik me tegen virussen? 

Is je weerstand goed gewapend tegen virale infecties zoals griep? Net als bij een militaire operatie 
zijn stress en angst geen goede raadgevers, omdat ze je weerstand verzwakken. Hoe kan het dan 
wel? Een brede aanpak gericht op je hele voeding- en leefstijl is de basis. Daarbij kun je specifieke 
voedingsstoffen inzetten om je immuunsysteem te optimaliseren. Zo ben je beter beschermd tegen 
elk virus waar je mee in contact komt. 

De basispijlers van een gezonde leefstijl en een goede weerstand: 
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    Eet overwegend plantaardig, minimaal 500 gram groenten per dag 

    Eet zo min mogelijk industrieel bewerkte voeding 

    Beperk de suikers in voedingsmiddelen en dranken 

    Drink voldoende water en/of kruidenthee, minimaal 1,5 liter per dag 

    Beweeg voldoende, ten minste 30 minuten per dag en bij voorkeur in de buitenlucht 

    Hanteer een gezonde hygiëne: was je handen regelmatig, gebruik papieren zakdoekjes en hoest 
of nies in de binnenkant van je ellenboog 

    Zorg voor voldoende ontspanning doe dagelijks dingen waar je rustig en blij van wordt. 

Naast bovenstaande standaardadviezen kan je je weerstand tegen virussen op verschillende 
manieren verhogen. 

Optimaliseer je defensieapparaat tegen virussen en bacteriën 

Versterk je grenzen: darm- en neusslijmvlies 

Slijmvliezen zijn de grens tussen ons lichaam en de buitenwereld en zijn onderling verbonden. 
Daarbij is een groot deel van onze afweersysteem gehuisvest in onze darmen. Zorg er dus voor dat 
je darmen  in topconditie zijn.  

Het darmslijmvlies maakt voor 80% deel uit van het totale slijmvlies en is nauw verbonden met het 
slijmvlies in de neus. Een goede darmfunctie heeft dus een positief effect op de werking van je 
immuunsysteem. Ondersteun je darmen indien nodig met voldoende pre- en probiotica [1]. 

Vitamine D reguleert het immuunsysteem en een lage vitamine D-bloedspiegel (< 30 nmol/l) geeft 
een verhoogd risico op infecties. Uit een Europese studie blijkt dat preventieve inname van een 
dagelijks vitamine D-supplement een effectieve maatregel is voor versterking van het 
neusslijmvlies en zo onder andere beschermt tegen virale luchtweginfecties [2]. 

Advies: standaard 25 mcg (1.000 IE) vitamine D3 per dag. Soms is een hogere dosering nodig, bij 
een vastgesteld tekort.  

Tip: kies voor een emulsie van vitamine D, die je kan innemen via druppels. Een emulsie krijg je 
door twee stoffen te mengen die normaliter niet met elkaar zouden mengen. Vitamine D is een 
vetoplosbare stof en die kan normaal niet vermengd worden met een waterachtige stof als bloed. 
Daarom moet vitamine D 'geëmulgeerd' worden, om gemakkelijk opneembaar te zijn in je lichaam. 

Zorg voor voldoende manschappen: witte bloedcellen 

Vitamine C is onder meer noodzakelijk voor de productie van witte bloedcellen. Het zijn onze 
manschappen die bacteriën en virussen te lijf gaan. Voldoende vitamine C vermindert de duur en 
ernst van de virale of bacteriële besmetting [3]. 

Advies: preventief 1.000 mg vitamine C in een goed opneembare vorm. 

Tip: tijdens een invasie van virussen kan je de dosis vitamine C verhogen. Je weet dat de dosis iets 
te hoog is als je dunnere ontlasting krijgt. Dat wil zeggen dat je darmen de vitamine C niet meer 
opnemen.  

Toch bezet? Ga troepenvermeerdering tegen 

Ben je toch ziek geworden? Eenmaal in het lichaam kan een virus zich soms razendsnel 
vermeerderen. Voldoende zink voorkomt dat [4]. Tijdens een invasie zorgt zinkinname voor een 
beduidend kortere ziekteduur. 
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Standaardadvies: preventief 15 mg zink per dag in goed opneembare citraat/gluconaatverbinding. 
Je kan tijdelijk een hogere dosis innemen. 

Ook 'arabinogalactanen' uit Lariks werken als snelle immuunmodulatoren [5], dat wil zeggen dat ze 
een verzwakt immuunsysteem versterken en een overactief immuunsysteem reguleren. 
Arabinogalactanenpoeder van de Lariks lost goed op en kan gemakkelijk verwerkt worden in 
dranken. Hierdoor is het ook ideaal voor kinderen met acute en chronische infecties.  

Standaardadvies: 1 á 3 koffielepels, 2 tot 3 maal per dag. 

Een ander product waarmee je breed je afweersysteem ondersteunt is thymus-concentraat [6].  
Heb je langdurig een verminderde weerstand? Raadpleeg dan een natuurarts of -therapeut. Hij of 
zij kijkt heel gericht met je mee hoe jij je immuunsysteem specifiek kunt versterken.  

Klaar om de strijd met virussen aan te gaan? 

 biedt een groot assortiment aan producten die je hierbij kunnen helpen. Je vindt 
ze op de website door in de zoekbalk een voedingsstof in te geven. Alle voedingsstoffen uit dit 
artikel op een rijtje: 

• Pre- en probiotica > om de 'goede' bacteriën in je darmen op peil te houden

• Geëmulgeerde vitamine D (druppel) > versterking van het neusslijmvlies

• Vitamine C > bevordert de productie van witte bloedcellen

• Zink > zodat virussen zich minder snel vermenigvuldigen

• Arabinogalactanen uit Lariks > versterken verzwakt imuunsysteem en reguleren overactief
imuunsysteem

• Thymusconcentraat > brede ondersteuning van je afweersysteem

Meer weten? Bekijk dan zeker deze 4 concrete tips voor gezonde zelfzorg. meld: 

“ 

Na invullen van de zoekterm “Zink” bovenaan de pagina zag ik diverse producten met Zink 
waaronder: “ZN-ZYME FORTE Zink (citraat, gluconaat)” na aanklikken van de pushbutton zag ik het 
product afgebeeld en eronder “Download het productlabel” na aanklikken van deze pushbutton zie  
Bijlage 11 etiket zink dat het product  Biotics research corp. Rosenberg, Texas 77471 USA en 
Distributeur  

Geen geneesmiddel info bank… 

Na aanklikken icoon winkelwagen en tekst “toevoegen aan winkelmandje”(12) 

Zag ik een besteloverzicht na aanklikken “doorgaan met bestelling” zag ik dat een account moet 
worden aangemaakt. 
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Na invullen van de zoekterm “corona”in het veld met de tekst “waar ben je naar op zoek?” en een 
”icoon van een loep” zie bijlage 5 staat vermeld: 

“nieuws” 

1-“Coronadrukte: bestel online! 

17/03/2020 

Actueel 

Iedereen wil zich zo goed mogelijk wapenen tegen het coronavirus, en gelukkig kunnen onze 
producten daarbij helpen. Daarom is het momenteel erg druk bij . 

Lees meer” 

En  

2-“Virale infecties: 4 concrete tips voor gezonde zelfzorg 

13/03/2020 

Actueel 

Het opkomende virus benadrukt de chaotische en stresserende tijd waarin we leven. Bij ieder 
kuchje kijken we elkaar onderzoekend aan. Hoe gaan je hier het beste mee om? Angst op zich 
vergroot namelijk je kwetsbaarheid voor besmetting. 

Lees meer” en  

“Virale preventie die vertrekt vanuit de bijnieren 

17/03/2020 

Medisch 

Korte-termijn vecht-of-vlucht-mechanismen zijn fundamenteel als verdedigingsmechanisme. De 
beschikbare lichaamsenergie gaat vooral naar het cardiovasculaire stelsel en het 
bewegingsapparaat, zodat we in staat zijn om te vechten of vluchten.  

Lees meer” en  

4-“Nieuwe antivirale strategie 

18/03/2020 

Science 
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Virussen zijn voor hun overleving afhankelijk van een gastheer of gastvrouw. Ze hebben diverse 
strategieën ontwikkeld om cellen binnen te dringen. Vervolgens nemen ze bepaalde ‘eiwitsynthese-
machines’ over om zichzelf te reproduceren. 

Lees meer” en  

5-“Virale infecties: interessante webinars om van thuis te volgen 

17/03/2020 

Science 

Diverse recente publicaties en video’s van dr. Alex Vasquez over nutritionele strategieën ter 
bestrijding van virale infecties.  

Lees meer” en 

6- “Virale infecties: alles dat u moet weten over preventie en een nieuwe antivirale strategie

20/03/2020 

Gezondheid 

We hebben een aanvullende aanpak nodig om virale infecties te bestrijden. 

Lees meer” 

1 Na aanklikken van de eerste pushbutton: “actueel” 

Staat bovenaan; “ Wat zijn alternatieven voor vitamine C en D? 

18/03/2020 

Actueel 

Lege schappen; het treft niet alleen de supermarkt. Ook supplementen – specifiek vitamine C en D 
als meest gekende immuniteitsverbeteraars, worden massaal ingeslagen.  

Lees meer” 

Na aanklikken van deze “lees meer” 

Staat 

“Wat zijn alternatieven voor vitamine C en D? 

Lege schappen, het treft niet alleen de supermarkt. Ook supplementen – specifiek vitamine C en D 
als meest gekende immuniteitsverbeteraars zijn momenteel erg gewild. Wat zet u in als deze 
supplementen (even) niet meer voor handen zijn? 

Er zijn meerdere alternatieve nutriënten om de virale bescherming te versterken. Die houden ook 
de replicatie van het virus tegen, eens het is binnengedrongen. 

Antiviraal: 

    Berberine-extract 

    Cat’s Claw 

    Oregano-extract 

    Zink in de goed opneembare zinkcitraat/gluconaat 
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Algemeen immuunversterkend: 

Visolie-concentraat in combinatie met een multivitamine- en mineralenpreparaat en 
antioxidantencomplex. 

Alternatieven voor vitamine C en D inzetten in de strijd tegen virussen? 

 biedt een groot assortiment aan producten die u hierbij kunnen helpen. U vindt 
ze op de website door in de zoekbalk een voedingsstof in te geven. Alle voedingsstoffen uit dit 
artikel op een rijtje: 

    Berberine 

    Cat's claw 

    Oregano 

    Zink 

    Visolie 

    Multivitamine- en mineralenpreparaat 

    Antioxidantencomplex 

Meer weten over virale preventie en nieuwe antivirale strategieën? 

Dan zijn deze artikels vast iets voor u: 

    Virale preventie die vertrekt vanuit de bijnieren 

    Nieuwe antivirale strategie” 

“lees meer” geen relevante info. 

2e “lees meer” 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 9 april 2020 11 :37 
NVWA pb KCD Maatregelen TA 
FW: 262050153krvb 

Doe 380 

Bijlagen: 262050153krvb.docx; 262050153krvb accoord.docx; KVK 21015008-
__ pdf; 262050153krvb accoord 2.docx 

Hallo collega, 

Per abuis heb ik de naam van het bedrijf niet aangepast in versie "262050153krvb accoord". Kunnen 
j ullie svp versie "262050153krvb accoord 2" versturen ipv de vorige versie? 

Met vriendelijke groet, 

Inspecteur Auditor Bijzondere Eet- en Drinkwaren 
Team Voedselveiligheid industrie Food West 

Nederl;Jndse \'oed~l• en 
Wartn3UlOriltll 
Mmbttrirrcm J.andl,ouw, 
Naruur ffl V<IC'dfC'fl.wal11fi1 

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

nvwa.nl 
http://www.nvwa.nl 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 april 2020 11:21 

Aan: NVWA pb KCD Maatregelen TA 
Onderwerp: FW: 262050153krvb 

Hallo collega, 

De aangepaste versie 262050153krvb accoord mag verzonden worden. 

Met vr iendelijke groet, 



Inspecteur Auditor Bijzondere Eet- en Drinkwaren 
Team Voedselveiligheid industrie Food West 

Nederlandse Voed~l- en 
Wartn.autorittit 
Mintmrinan Landborrw, 
Nowur m \~l:14-aliltic 

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 
Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit 
Catharijnesingel 59 1 3511 GG I Utrecht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

nvwa .nl 
http://www. nvwa. n 1 

Van @nvwa.nl> Namens NVWA pb KCD Maatregelen TA 
020 10:24 

Aan: ._nvwa.nl> 
Onderwerp: 262050153krvb 

Hallo collega, 

Hierbij het verzoek om de KRvB na te kijken en indien nodig aan te passen. 
(u mag zelf eventuele aanpassingen/ toevoegingen in de KRvB aanbrengen) 

LET OP ! ! Indien u van mening bent dat deze KRvB niet verstuurd hoeft 
te worden graag via deze mail antwoorden. 

Doe 380 

Na het controleren van de kennisgeving kan deze verstuurd worden naar Postbus NVWA pb KCD Maatregelen 
TA. 

PS: op doorsturen klikken anders zijn we de Bijlage/ Documenten kwijt 

Met vriendelijke groet, _, 
Team Administratieve Ondersteuning 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Directie Handhaven 
Divisie Klant, Bedrijf 8t Consument 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 1 5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 1 5600 CD Eindhoven 

E @nvwa.nl 

Werkdagen: maandag t/m donderdag 9.30u-15u 
Verlof : vrijdag 

2 



3

Doc 380



Doe 380.1 

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht 

Datum 22 april 2022 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Locatie : 
Naam : 
Adres : 
Postcode plaats : 

Inspectiedatum : dinsdag 31 maart 2020 

Op bovenstaande inspectiedatum heeft een NVWA-inspecteur in uw bedrijf een 
inspectie uitgevoerd. Met deze brief wil ik u informeren over de vervolgprocedure. 
• Naar aanleiding van de inspectie heeft de inspecteur een Rapport van 

Bevindingen opgemaakt. 
• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn 

vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden 
opgesteld. 

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van 
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum - en anders zo spoedig 
mogelijk - naar u te verzenden . 

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee 
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze. 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en za l de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 

Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Industrie 
Bijlage: Betalen voor herinspectie en/of herbemonstering 

Nederland se Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA Utrecht 
www.nvwa.nl 

Cont actpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze re f e rent ie 
26205015~ 

Kopie aan 

Bij lagen 
1 

Pagina 1 van 1 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  
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Datum 22 april 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 2 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050153  

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 31 maart 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 

• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op
een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Op de website www .com werden medische claims gemaakt 
onder andere door middel van de tekstdelen:  
-de strijd met virussen aangegaan kan worden,
-je weerstand kan wapenen tegen virale infecties zoals griep,
-virussen zich minder snel vermenigvuldigen,
-je beschermen tegen elk contact met een virus en
-als je toch ziek geworden bent, zorgt voor een beduidend kortere ziekteduur,

Doc 380.2
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door het gebruik van zink in ci traat/gluconaatverbinding met verwijzing naar het 
product ZN-ZYME FORTE Zink (citraat, gluconaat) van het merk Biotics research. 

De website is niet uitputtend beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde 
overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen. 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 

Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Industrie 
Bij lage : Betalen voor herinspectie en/of herbemonstering 

Nederland se Voed sel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
22 april 2022 

Onze re f erent ie 
262050153~ 

Kopie aan 

Pagina 2 van 2 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  
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Datum 22 april 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 2 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050153/  

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam:  
Adres:  
Postcode plaats:  

Inspectiedatum: dinsdag 31 maart 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 

• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op
een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Op de website www .com werden medische claims gemaakt 
onder andere door middel van de tekstdelen:  
-de strijd met virussen aangegaan kan worden,
-je weerstand kan wapenen tegen virale infecties zoals griep,
-virussen zich minder snel vermenigvuldigen,
-je beschermen tegen elk contact met een virus en
-als je toch ziek geworden bent, zorgt voor een beduidend kortere ziekteduur,
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door het gebruik van zink in citraat/gluconaatverbinding met verwijzing naar het 
product ZN-ZYME FORTE Zink (citraat, gluconaat) van het merk Biotics resea rch. 

De website is niet uitputtend beoordeeld, na de constatering van bovengenoemde 
overtredingen is de inspectie afgerond. 
De hele website dient aan de geldende wetgeving te voldoen. 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 

Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Industrie 
Bijlage: Beta len voor herinspectie en/of herbemonstering 

Nederland se Voed sel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
22 april 2022 

Onze re f erent ie 
262050153~ 

Kopie aan 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  
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Protect Plus™ 
Antioxidant Vitamine C, Vitamine E 
en Zink dragen bij tot de 
bescherming van cellen tegen 
oxidatieve stress. / Antioxydant La 
vitamine C, la Vitamine E et Ie Zine 
contribuent à protéger les cellules 
contre Ie stress oxydatif 
Voedingssupplement op basis van 
vitaminen, mineralen, planten en 
andere stoffen /Complément 

Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi: 
1 capsule per dag bij de maaltijd / 1 gélule par jour pendant Ie repas 

Waarschuwing / Avertissement: 
Bevat cafeïne (0,67 mg per 1 capsule). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Niet 
geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. Waarschuw uw arts of apotheker indien u gelijktijdig geneesmiddelen neemt. 
Conteint de la caféine (0,67 mg par 1 gélule). Déconseillé aux enfants et aux !emmes enceintes. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 
ans. Ne convient pas aux personnes trartées aux anticoagulants coumariniques. lnformez votre médecin ou pharmacien en cas de prise 
simultanée de médicaments. 

Samenstellin9 per capsule / Composition par gélule: 
100 mg Vitamine C (L-ascorbinezuur / acide L-ascorbique); 125%~, 
66,7 mg Groene thee-extract / Extrait de thé vert (Camellia Sinensis) bevat / contient 50% EGCG; 0,67 mg Cafeïne / Caféine; H•, 
40 mg Linzenextract / Extrait de lentilles vertes (Lens esculenta: actiVbase®); '", 
30 mg L-Methionine / L-Méthionine; •••, 
30 mg Taurine·'" 
30 mg N-acety

0

I-L-cystefne / N-acétyl-L-cystéine (NAC); •••, 
20 mg TE Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat emulsie / acétate de D-alpha-tocophéryle émulsion: actiVmulsion®);167%" , 
16,7 mg Quercetine / Quercétine; •~, 
10 mg L-Glutathion (gereduceerd / rédurt); •~, 
10 mg Druivenprtextract / Extrait de pépins de raisin (Vitis vinifera - 95% OPC's); ~, 
8,3 mg Olijf-extract / Extrait d'olive (Olea europaea) 
5 mg Zink / Zine (zinkgluconaat / gluconate de zine); 50%" , 
525 meg RE Vrtamine A (gemengde carotencifden & retinylacetaat emulsie / caroténoïdes mélangés & acétate de rétinyle émulsion: 
actiVmulsion®); 66%~, 26,7 meg Vrtamine K2 (menachinon / ménaquinone); 36%H, 
8,3 meg Selenium / Sélénium (urt / de Lens esculenta: actiVmins®); 15%", 
8,3 meg Vitamine D3 (cholecalctterol emulsie / cholécalcttérol émulsion: actiVmulsion®); 166o/r 

a I imenta i re à base de vita mi nes, "RI/AR: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene / Apport de référence pour un adulte-type (8400 kj/2000 kcal) 

minéraux, plantes et autres substances •~RI/AR: niet bepaald / pas déterminé 

BIOTICS RESEARCH® 

90 CAPSULES / GÉLULES 

Ingrediënten/ lngrédients: 
L-ascorbinezuur / acide L-ascorbique, Groene thee-extract / Extrait de thé vert (Camellia sinensis), Linzen extract / Extrart de lentilles vertes (Lens 
esculenta), L-Methionine / L-Méthionine, Taurine, N-acetyl-L-cysteïne / N-acétyl-L-cystéine, D-a~a-tocoferylacetaat / acétate de 
D-alpha-tocophéryle, menachinon / ménaquinone, Capsule / Gélule: Gelatine / Gélatine, Ouercetine / Ouercétine, L-Methionine / L-Méthionine, 
zinkgluconaat / gluconate de zine, Antiklontermiddel / Antiagglomérant: magnesiumstearaat / stéarate de magnésium, Cap.sule / Gélule: Water / 
Eau, L-Glutathion, ubiquinone, Druivenpitextract/ Extrart de pépins de raisin (Vitis vinifera), Olijf-extract / Extrait d'olive (Olea europaea), 
gemengde carotencifden & retinylacetaat emulsie / caroténoïdes mélangés & acétate de rétinyle émulsion, cholecalciferol / cholécalcttérol 

~I 
!!!!!!!!!!!!!!!"<t' 
---r-
_o 
iiiiiiiiiiiiiiiO 
iiiiiiiiiiiiiiiO 
-(") 
====:in 
=o 
=o -co 

..... 



Doc 382

Ginnekenweg 28 
t!B 18 ,JE_BREDPI 
Route 

Brocks Homeopathie is een gespecialiseerde 
drogisterij in homeopathische- en 
kru idengeneesmiddelen, vitamines en 

voedingssupplementen. 

Voor geneeskrachtige kruiden(mengsels ), 
diverse theesoorten, specerijen en keuken
kruiden, huidverzorging, zeepjes, shampoos, 
bent u bij ons op het juiste adres. 

Openingstijden 
Maandag: 13:00 - 18:00 uur 
Dinsdag: 09:00 - 18:00 uur 
Woensdag: 09:00 - 18:00 uur 
Donderdag: 09:00 - 18:00 uur 
Vrijdag: 09:00 - 18:00 uur 
Zaterdag: 09:00 - 17:00 uur 

076 • 521 9313 
info@brockshomeopathie.nl 

Wij leveren gerenommeerde merken zoals: 

A.Vogel, VSM (ook enkelvoudige homeopathie), Pflüger, 

HEEL, Steigerw ald, V ttotaal, Orthica, NOW, Solgar, New 

Care Supplements, Lamberts, AOV, Bonusan, Trenker, 

Weleda (zelfzorg en huidverzorging), Soiron, Essential 

Organîcs, Chi Aromatherapy, Jacob Hooij, Zarqa, Dermolin, 

Salus, Yogi tea, Malteser Staalw aren, Bach Bloesems, 

De Traay. 

~ Bewustwinkelen.nl 

Bezoek onze webshop 

Captured by FireShot at 15: 17:46, 13- 05- 2020. 
Image size: 1366 x 932 pixels. 
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Brocks 
Homeopathie 
@Brockshomeopathie 

Startpagina 

Info 

Evenementen 

Recensies 

Foto's 

Video's 

Berichten 

Community 

,,. Vind ik leuk " Delen 

Aanbevelingen en recensies 

Een fijne winkel om te gaan. Je Krijgt er goed, professioneel advies en 
ze hebben een ruim assortiment! 

17 september2015 

***** 2 juli 2013 

Alles weergeven 

Meer weergeven ,.. 

O cnatbencht sturen 

Brocks Homeopathie 
Alternatieve en nolistiscne 
gezondheidsdienst in Breda 

5***** 
Nu geopend 

Community Alles weergeven 

* 150 personen vinden ditleuK 

;::,. 167 mensen volgen dit 

.9,. 2 check-ins 

Info Alles bekijken 

0 
A '"' 
V D!! 

0 GinneKenweg 28 (64, 14 Km) 
4818 JE Breda 

Routebeschrijving 

~ 076 521 9313 

<2) Contact Brocks Homeopathie on Messenger 

$ www.brocKshomeopathie.nl 

[:'.j Alternatieve en holistische gezondheidsdienst 
· Apotheek/drogisterij 

0 Openingstijden: 09:00 - 18:00 
Nu geopend 
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HET TEKENSEIZOEN IS WEER BEGONNEN! 
Van een teKenbeet Kan je zieK worden, daarom is het belangrijK om jezelf en 

anderen goed te controleren nadat je in 'groene' gebieden bent geweest. Als 

je door een teeK bent gebeten moet je hem zo snel mogelijK weghalen. Hoe 

voorKom je een teKenbeet en hoe moet je een teeK ... 

Lees meer 

Klantenservice Inloggen 

iiiii:h IJ Folder Nieuwsbrief 

DIVERSEN AANBIEDINGEN 

MAATREGELEN VANWEGE HET CORONAVIRUS 
Het coronavirus heen een grote impact. Zo zien wij een forse toename in het 

aantal bestellingen. OoK de vraag naar producten als desinfectiemiddelen, 

thermometers, vitamines en paracetamol is groot. Wij hebben daarom de 

volgende maatregelen getroffen: 

Maximum ... 

' ........ .... ........... .. 
Alle nieuwsberichten 

CHI ALOE VERA COOLING GEL BIO 
CHI Aloe vera cooling gel 
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Meer info 

€4+;38 €14,78 

Geinspireerd door de 
Kleuren van de ... 

Meer info 
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BewustwinKelen.nl biedt je Keuze uit ruim 67.000 drogisterij- en reformproducten. Op onze website vind je nagenoeg alle producten op het gebied van voeding, 

voedingssupplementen, lichaamsverzorging, (natuur)geneesmiddelen, persoonlijKe verzorging en meer! OoK vind je bij ons veel biologische en glutenvrije producten. 

Je bestelt online om je bestelling vervolgens af te halen bij een van de ruim 500 afhaalpunten in heel Nederland. Als je voor 21.00 bestelt, staat de bestelling de volgende 

dag al Klaar bij een afhaalpunt bij jou in de buurt. Verzending is altijd gratis! 
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SERVICE VERZORGING 
Over ons Cosmetica 

Afhaalpunten Haar 

Cookieverklaring Handen/voeten/benen 

Contact Hygienel papier 
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Homeopathie/fytotherapie Versnapering 

Luchtwegen/griep/weerstand 

Pijnstillend 

Spijsvertering 

Voedingssupplementen 

Zelfzorg 
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OVER BEWUSTWINKELEN.NL 
BewustwinKelen.nl biedt je Keuze uit ruim 67.000 drogisterij- en reformartiKelen. Je vindt hier nagenoeg alle reguliere en biologische producten op het gebied van 

voedingssupplementen, (glutenvrije) voeding, persoonlijKe verzorging, zelfzorgmedicatie en nog veel meer! 

Je plaatst je bestelling online om het vervolgens af te halen en te betalen bij één van de ruim 500 afhaalpunten in heel Nederland. Je betaalt geen verzendKosten en er is 

geen minimum bestelwaarde van toepassing. BewustwinKelen.nl biedt een snelle service. Wat je voor 21 :00 uur bestelt, Kun je de volgende dag al afhalen. Je ontvangt een 

afhaalbericht per e-mail of telefoon wanneer je je bestelling Kan ophalen. 

Kortom, BewustwinKelen.nl biedt een ruime productKeuze, snelle service en gemaK. 

Vragen? KijK bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. 

Bewustwinkelen. nl is onderdeel van Holland Pharma 
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www.facebook.com › ... › Pharmacy / Drugstore › Brocks Homeopathie 
geen claims corona, wel maatregelen 

http://www.brockshomeopathie.nl/ 

Brocks homeopathie 

Ginnekenweg 28 

4818 JE  BREDA 

Geen claims mbt Corona 
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1,1, Vind ik leuk ,+ Delen ., · Bewerkingen voorstellen 

Bekijk meer van CelXpert op Facebook 

snoppen 0 Bericnt versturen 

Berichten van bezoekers 

A Martin Thomas 
~ 1 O januari om 05:03 G 

Wij gebruiken al jarenlang dagelijks Vitacor 
Plus tot alle tevredenheid. 

Pagina's ► Overig ► Merk ► Website ► 

Gezondheid- en welnesswebsite ► CelXpert ► 

Berichten 

Aanmelden of Nieuw account maken 

CelXp 

Vilacor Junior 

r/:J Vind ik leuk 

CelXpert 
4 mei om 00:59 · G 

CelXperr 

VitacorCAP 

r Opmerking 
'>- plaatsen 

2 keer gedeeld 

P Delen 

Uitbreiding vitamine c assortiment: Nieuw Vitacom c -nttps:1/mailcni.mp 
/51 b11 .. ./uitbreiding-vitamine-c-assortiment 
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r/:J Vind ik leuk 

CelX pert"' 

Vitacom C 
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Wij gebruiken al jarenlang dagelijks Vitacor 
Plus tot alle tevredenheid. 
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Berichten 

Nederlands · Frysk · English (US) · 
Espaiiol Português (Brasil) + 

Informatie over gegevens van Paginastatistieken 
Privacy Gebruiksvoorwaarden Adverteren 
Jouw actvertentievoorkeuren [l> Cookies Meer• 
Facebook© 2020 

" 

> 



Doc 3874 mei om 00:00 · G 

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland. Dat betekent 
dat Post.NL op deze dag de geplaatste orders niet komt ophalen. De 
webshop is gewoon geopend maar de bestellingen worden op woensdag 6 
mei verzonden. 
www.celxpert.nl 

Gezondheic!s- en wellnesswebsite 

r/:J Vind ik leuk 

..,._ CelXpert 
30 april om 04:44 · G 

r Opmerking 
'...- plaatsen 

0 Chatbericht sturen 

~ Delen 

Op korte termijn gaan het CWZ en Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+ onderzoeken of inname van vitamine K een gunstig effect heeft 
op het ziekteverloop bij een coronabesmetting. 

GELDERLANDER.NL 

Ernstig zieke coronapatiënt heeft tekort aan vitamine K 
NIJMEGEN - Coronapatiënten die moesten worden beademd of die zijn ... 

1 opmerking 16 keer gedeeld 

r/:J Vind ik leuk r Opmerking 
'...- plaatsen ~ Delen 

Relevantste • 

Henny Schrauwen-Dirkzwager Is het de oorzaak of is het tekort 
aan vitamine K2 een gevolg van het virus? Ben heel benieuwd. Mooi 
dat hier onderzoek naar gedaan wordt. 

1W 

CelXpert 
27 april om 01 :28 · G 

"Met een briefje, slinks verstuurd in crisistijd, bewijst de farmalobby 
uitsluitend dat zij haar eigen belangen dient. Zij schaamt zich niet te dreigen 
met middelen die mogelijk ten koste gaan van doodzieke burgers. Jammer 
dat het ministerie hiervoor buigt." 

NRC.NL 

'Farmaceutische industrie chanteerde minister Bruins' 
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Relevantste • 
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Betty van Brussel Is ook niet handig om afhankelijk te zijn om 
medicijnen te krijgen. Verkeerde zuinigheid. 

2w 

CelXpert 
24 april om 07:28 · G 

In verband met Koningsdag worden bestellingen geplaatst in het weeKend 
en op Koningsdag pas verstuurd op dinsdag 28 april. - https://mailchi.mp 
/2466543adf42/Koningsdag-2020 
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..,._ CelXpert 
21 april om 11:14 · G 
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p Delen 

Door de sterK toegenomen vraag naar vitamine C was de VitaCforte tijdelijK 
uitverKocht. Deze weeK zal de VitaCforte als ooK de EpiQuercican bij ons 
binnenKomen. Alle openstaande orders zullen als eerste verwerkt worden. 
-" - https://mailchi.mp/. .. /vitacforte-en-epiquercican-weer-op-voo ... 

CelXpert• 

VitaCforte· 1 

J .. _,..,.. .. 
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CelXpert 
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1 keer gedeeld 
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OnderzoeK is de basis voor de samenstelling en Kwaliteit van onze 
producten. Nieuwe producten zijn onderweg! Hou onze social media 
Kanalen in de gaten! 
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0 Chatbericht sturen 

4 keer gedeeld 
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Hoe belangrijk voeding én de rol van de diëlisl zijn lijdens ziekle en herslel van 
corona-paliënlen kun je vandaag lezen in een mooi artikel van hel Brabants Da .. 
Meer weergeven 
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CeJXpert 
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C: Opmerking 
plaatsen 

1 keer gedeeld 

p Delen 

Goed nieuws: We gaan ons vitamine C assortiment uitbreiden! Hou onze 
kanalen goed in de gaten! Vrolijk Pasen iedereen! - https://mailchi.mp 
/3caoc .. ./uitbreiding-vitamine-c-assortiment 

• • 

1 keer gedeeld 

rf:J Vind ik leuk C: Opmerking 
plaatsen 
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Lees hier de openingstijden tijdens Pasen: 
https:/twww.celxpert.nl/bl .. ./nieuws/openingstijden-pasen-2020 
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CelXpert 
4 april ·G 

r Opmerking 
,,_ plaatsen P Delen 

"Goede voeding onder begeleiding van een diëtist kan wonderen doen." 

TROUW.NL 

Voor coronapatiënten begint de strijd pas na de ic: de 
meesten kampen jarenlang met ernstige klachten 

r/:J Vind ik leuk r Opmerking 
,,_ plaatsen p Delen 

CelXpert 
25 maart · G 

Op 23 maart heeft de Rijksoverheid een verbod op evenementen tot en 
met 31 mei uitgevaardigd. Hierdoor zal de scholing in Oen Ham helaas 
geen doorgang kunnen vinden. 
Wij hadden ons verheugd op de scholing op 23 april, maar in de huidige 
omstandigheden kunnen we die dus helaas niet door laten gaan. 
We wensen iedereen sterkte in deze periode en hopen jullie op een later 
moment op één van onze scholingen te ontmoeten. 
https:/lwww.celxpert.nl/pages/scholing 

..,..,. 

Productscholing 
23 april 2020-Den Ham (Ov) 

Geannuleerd 
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Vitamine C beschermt tegen coronavirus (Aangeboden door 
ORTHOmagazine) 
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Vitamine C beschermt tegen coronavirus 
- Ortho lnstitute 
Update 1 - Door: Andrew W. Saul, auteur u 
aangeboden door: ORTHOmagazine (tijdschrift 
voor professionals) en Fit met Voeding .. . 
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Door de overweldigende vraag naar onze wetenschappelijK onderzochte 
supplementen Kan het Zijn dat er een product lijdelijK niet op voorraad is. 
Uiteraard streven wij naar een zo snel mogelijKe levering. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. #coronavirus #covid19 
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Gisteren weer een mooie scholing gehad met een enthousiaste groep 
therapeuten. OoK geïnteresseerd in de diverse praktische toepassingen 
van onze supplementen? info@celxpert.nl 
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Vitamine C in China ingezet tegen coronavirus 
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Vitamine C in China ingezet tegen coronavirus 
In China zijn met succes twaalf patiënten met een ernstige longontsteKing ... 
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OoK goede ervaringen met onze supplementen? Deel ze met ons en 
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Door de overweldigende vraag naar onze volgens de laatste wetenschappel ijke inzichten onderzochte supplementen kan het zijn dat er een product 
tijdelijk niet op voorraad is. Het kan daarom gebeuren dat het wat langer duurt voordat een bestelling hier de deur uitgaat. Ook geldt voor enkele 
producten een maximum aantal per klant. Dit is een tijdelijke maatregel. 

Hiervindt u de actuele levertijden van de producten die niet op voorraad zijn. 

Het kan voorkomen dat onze service anders is dan je van ons gewend bent. We doen er alles aan om je goed van dienst te zijn. 

Wij wensen iedereen sterkte in deze bizarre tijd. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Team CelXpert 

TAGS: Corona, Coronav irus 
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CELXPERT IS NU ONDERDEEL VAN CELL SCIENCE NUTRITION BV. 

lf'.J Winkelwagen G Inloggen of Registreer 

HOME ALLE PRODUCTEN FORMULES • SYNERG IE-PAKKETTEN CELN IEUWS SCHOLING NIEUWE PRODUCTEN 

Home I Algemene Voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De volgende algemene voorwaarden bevatten tegelijkertijd juridische informatie over uw rechten volgens de regelgeving inzake contracten voor verkoop op afstand. 

1. Scope en provider 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of een aannemer bij ons heeft. 

CelXpert (onderdeel van CELL SCIENCE NUTRITION BV.), Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen 

KvK.Nr.: 7340020 

elefoon : 0031- 45 404 27 39 

E-Mail: info@celxpert.nl 

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn. We erkennen geen 
tegenstrijdige of afwijkende algemene voorwaarden van de klant, tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan. 

2. Bestelling en totstandkoming van het contract 

(1) De presentatie van de producten in de online winkel is geen juridisch bindende aanbieding, maar een uitnodiging om te bestellen. De klant kan kiezen uit ons assortiment en de producten 
in een zogenaamde winkelwagen verzamelen. Door op de aankoopknop "bestellen" te klikken, wordt een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje en een aanbod om een 
koopcontract af te sluiten bindend gemaakt. Voordat de bestelling wordt voltooid, kan de klant de gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Het aanbod om een 
koopovereenkomst te sluiten kan alleen worden gemaakt als de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt door het juiste vinkje te plaatsen en de opzegging heeft bevestigd. 

(2) De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door een automatische e-mail. De automatische orderbevestiging houdt geen acceptatie van het aanbod van de klant in, maar 
documenteert alleen dat de bestelling van de klant door ons is ontvangen. In de orderbevestiging wordt de bestelling van de klant opnieuw uitgevoerd. Een contract komt alleen tot stand 
wanneer wij uw bestelling accepteren door een acceptatieverklaring of door de levering van de bestelde artikelen. Of een bestelling wordt geaccepteerd, is naar eigen goeddunken. 

3. Levering, beschikbaarheid en eigendomsvoorbehoud 

De levering van de goederen vindt plaats binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestellingsorder of na ontvangst van de betaling, indien vooruitbeta ling is overeengekomen. 

• Wij hebben recht op gedeeltelijke leveringen, als dit redelijk voor u is. 

• Wij leveren ofwel via een pakketdienst, een expeditiebedrijf of per post. 

• De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle claims zijn voldaan waarop wij nu of in de toekomst recht hebben. 

4. Betalingsmethoden, prijzen en verzendkosten 

• Bestaande klanten zijn klanten die al een geregistreerde klantaccount hebben in de online winkel en al minstens één bestelling via de klantaccount hebben geplaatst. 

• Afgedrukt bestelformulier (brief, fax, telefoon) 



Doc 391• Alle door ons genoemde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke omzetbelasting. 

• Bij het bestellen via het bestelformulier is een abonnementsorder mogelijk. Als leverdata voor de abonnementsorder, kunt u de 1 e of de 1 Se van een maand kiezen. 

5. Herroepingsrecht 

Als u een consument bent, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Een voorbeeldformulier voor herroeping vindt u hier. 

HERROEPING 

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die geen 
vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. 

Om uw recht uit te oefenen, moet u ons, het bedrijf Cell Science Nutrition B.V., door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing 
om dit contract op te zeggen, informeren. U kunt gebruik maken van het hier beschikbare en bijgevoegde bestelformulier, welk niet verplicht is. 

Voor het behoud van de annuleringsdeadline is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor afloop van deze deadline verstuurd. 

*moet hier een link bij'( op de site hebben we er geen . .) 

Gevolgen van de annulering 

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die 
voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de standaardlevering die door ons wordt aangeboden moeten onmiddell ijk terugbetalen en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de 
dag waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie 
hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen 
terug hebben ontvangen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. 

U dient de producten binnen 14 dagen na aankoop naar ons te retourneren. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit verlies van waarde te wijten is 
aan een onderzoek van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen of niet noodzakelijke behandeling door u. 

EINDE VAN DE HERROEPING 

6. Privacy 

Bij het bestellen verzamelen we de volgende informatie: titel, naam, thuisadres, afleveradres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardgegevens (naam van de 
kaarthouder, creditcardnummer, vervaldatum en kaartverif1catienummer) afhankelijk van de gekozen betalingswijze. 

We slaan uw gegevens op om aan het contract te voldoen, inclusief precontractuele communicatie, en verwijderen deze zodra we niet langer wettelijk verplicht zijn om het op te slaan, dat wil 
zeggen nadat het contract is verwerkt en de verplichtingen inzake belasting en commerciële opslag zijn vervallen. Voor het bezorgen van uw bestelling, zullen wij uw naam en afleveradres 
doorgeven aan PostNL. Afhankelijk van het gekozen type betaalmethode, zullen we uw bankgegevens of creditcardgegevens doorgeven aan de opdrachtgevende bank om de betaling te 
verwerken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) GDPR, omdat deze gegevens nodig zijn om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Zonder 
het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens is een contractuitvoering niet mogelijk. 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, ontvangt u per e-mail regelmatig productaanbevelingen van ons. Deze productaanbevelingen worden door ons verstrekt, ongeacht of u zich op een 
nieuwsbrief hebt geabonneerd. U kunt de verzending van productaanbevelingen op elk moment tegenspreken. Een tekstbericht naar de bovengenoemde contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, 
fax, brief) is voldoende. Uiteraard vindt u in elke e-mail ook een link waarmee u zich kunt afmelden. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) GDPR, 
omdat de gerichte informatie van bestaande klanten ons legitieme belang is. 

Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens en over uw algemene gegevensbeschermingsrechten vindt u in ons privacybeleid, dat u op onze website kunt 
vinden en dat wij u graag zullen verstrekken. 
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Voor zover een door ons geleverd product gebrekkig is, hebt u recht op de wettelijke garantieaanspraken. 

8. Toepasselijk recht 

Deze algemene voorwaarden en de volledige zakelijke relatie tussen u en ons worden beheerst door Nederlands recht. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor 
zover de bescherming geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument gewoonlijk verblijft. 

9. Slotbepalingen 

Wijzigingen of aanvull ingen op deze Algemene Voorwaarden of de contracten waarvan zij deel uitmaken, moeten schriftelijk zijn. Dit geldt ook voor het int rekken van dit vereiste voor het 
tekstformulier. 

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of de contracten waarvan zij deel uitmaken ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden en de contracten. De juridisch niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het economische doel van de 
ongeldige bepaling het dichtst benadert. De bovenstaande bepaling is van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin het recht niet voorziet. 

1 o. Slotbepalingen 

Shopify werkt met verkopers en gebruikers over de hele wereld, ook in de EER. Als u zich in de EER bevindt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door Shopify's Ierse fil iaal, Shopify 
International Ltd. Als onderdeel van onze service kunnen wij uw persoonlijke gegevens naar andere regio's, waaronder Canada en de Verenigde staten, overbrengen. Om ervoor te zorgen dat 
uw informatie wordt beschermd wanneer ze uit de EER worden overgedragen, vertrouwt Shopify op de EU-VS. Privacy Shield (hieronder in meer detail beschreven), evenals overeenkomsten 
tussen onze verschillende filialen die uw informatie namens Shopify International Ltd. mogen verwerken. Als u zich in de EER bevindt, hebt u bepaalde rechten op grond van de Europese 
wetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht toegang te vragen tot, corrigeren, wijzigen, verwijderen of overbrengen naar een andere serviceprovider, of 
bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens. gegevens. Als u een handelaar, een partner, een bezoeker van de websites van Shopify of een gebruiker van de 
ondersteuningsdiensten van Shopify bent en deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Als u een klant bent van een verkoper die het 
platform van Shopify gebruikt en deze rechten wenst uit te oefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de webwinkeliers waarmee u contact hebt gehad - wij dienen namens hen als 
bewerker en kunnen uw verzoek alleen aan hen doorsturen om ze toe te staan reageren. Bovendien, als u zich in de EER bevindt, merken wij op dat wij uw informatie in het algemeen 
verwerken om aan onze contracten te voldoen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de website) of op andere wijze om onze legitieme zakelijke belangen na te streven. Hierboven 
vermeld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw toestemming voor een bepaalde verwerkingshandeling te verkrijgen. In het bijzonder verwerken we uw persoonlijke gegevens om de volgende 
legit ieme belangen na te streven, hetzij voor onszelf, onze verkopers, onze partners of andere derden (inclusief de klanten van onze verkopers): 

Om verkopers en anderen van onze diensten en toepassingen te voorzien; Om risico's en fraude op ons platform te voorkomen; Om communicatie, marketing en reclame te bieden; Om 
rapportage en analyse te bieden; Om verkopers te helpen zoeken naar en integreren met apps via onze app store; Voor het oplossen van problemen, ondersteunende diensten of om vragen te 
beantwoorden; Om functies of extra diensten uit te testen; en om onze diensten, applicaties en websites te verbeteren. Wanneer we persoonsgegevens verwerken om deze legitieme belangen 
na te streven, doen we dit wanneer we van mening zijn dat de aard van de verwerking, de informatie die wordt verwerkt en de technische en organisatorische maatregelen die worden 
toegepast om die informatie te beschermen, de risico's voor de betrokkene kunnen verzachten. Wat heeft Shopify al gedaan om zich voor te bereiden op de GDPR? Het Shopify-team is al een 
t ijdje bezig met de voorbereidingen voor de GDPR. Dusver: · Shopify heeft onze Servicevoorwaarden geactualiseerd voor alle verkopers om automatisch een Addendum voor 
gegevensverwerking op te nemen dat bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van Europese klanten verwerken· Shopify heeft ons privacybeleid geactualiseerd om ervoor te zorgen dat we 
informatie verstrekken over de rechten die individuen hebben onder de GDPR en om meer informatie te verstrekken over onze verwerking van persoonlijke gegevens· Shopify heeft onze 
generator voor privacybeleid geactualiseerd om een deel van de informatie op te nemen die verkopers mogelijk moeten verstrekken onder de AVG · Shopify heeft onze opt-in voor marketing 
bijgewerkt om verkopers toe te staan het als ongecontroleerd in te stellen voor hun winkel en bood verkopers ook toestemming om verlaten cartmeldingen te koppelen aan de vraag of de 
klant zich heeft aangemeld voor marketing · Shopify bereidde een whitepaper voor om uit te leggen hoe we bepaalde wettelijke vereisten onder de AVG benaderen · Shopify heeft ons 
Cookiebeleid bijgewerkt met specifieke informat ie over de categorieën cookies die we via een storefront plaatsen 
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Journaal 13 mei 2020  
Scrapinglijst  
www.facebook.com › ... › Health & Wellness Website › CelXpert › Posts 
Bijlage 1 startpagina 
Bijlage 2 informatie  

www.celxpert.nl 

Bijlage 3 home 

Na aanklikken rechts op de pagina “coronavirus” zie bijlage 4 

Na aanklikken “algemene voorwaarden onderaan homepagina 

“CelXpert (onderdeel van CELL SCIENCE NUTRITION BV.), Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen 

KvK.Nr.: 73400203 

Telefoon  :   0031-  45 404 27 39 

E-Mail: info@celxpert.nl”

Geen medische claims mbt corona 
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Inzien uittreksel - Cell Science Nutrition B.V. (73400203)

Kamer van Koophandel, 13 mei 2020 - 16:35

KvK-nummer 73400203

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Rechtspersoon
RSIN 859513853
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Cell Science Nutrition B.V.
Statutaire zetel Heerlen
Eerste inschrijving
handelsregister

20-12-2018

Datum akte van oprichting 20-12-2018
Geplaatst kapitaal EUR 100,00
Gestort kapitaal EUR 0,00

Onderneming
Handelsnaam Cell Science Nutrition B.V.
Startdatum onderneming 20-12-2018 (datum registratie: 20-12-2018)
Activiteiten SBI-code: 47292 - Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000041442024
Handelsnaam Cell Science Nutrition B.V.
Bezoekadres Tesla 5, 6422RG Heerlen
Telefoonnummer 0457111100
Datum vestiging 20-12-2018 (datum registratie: 20-12-2018)
Activiteiten SBI-code: 47292 - Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

De verkoop van vitaminepreparaten en aanverwanten producten op natuurlijke basis.
Werkzame personen 1

https://www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=734002030000&kv...

1 van 2 13-5-2020 16:35
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Enig aandeelhouder
Naam Dr. Rath Holding B.V.
Bezoekadres Tesla 2, 6422RG Heerlen
Ingeschreven onder KvK-nummer 08093950
Enig aandeelhouder sedert 20-12-2018 (datum registratie: 20-12-2018)

Bestuurder
Naam Dr. Rath Holding B.V.
Bezoekadres Tesla 2, 6422RG Heerlen
Ingeschreven onder KvK-nummer 08093950
Datum in functie 20-12-2018 (datum registratie: 20-12-2018)
Bevoegdheid Alleen/zelfstandig bevoegd

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum
Datum in functie 20-12-2018 (datum registratie: 20-12-2018)
Inhoud volmacht Beperkte volmacht tot EUR 5.000,00.

Gegevens zijn vervaardigd op 13-05-2020 om 16.35 uur.

https://www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=734002030000&kv...

2 van 2 13-5-2020 16:35
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Journaal 13 mei 2020 facebook 

Van scrapinglijst 

www.facebook.com › ... › Pharmacy / Drugstore › Brocks Homeopathie 
geen claims corona, wel maatregelen 

http://www.brockshomeopathie.nl/ 

Brocks homeopathie 

Ginnekenweg 28 

4818 JE  BREDA 

Geen claims mbt Corona 

Bijlage 2 link naar www.bewustwinkelen.nl 

Bijlage 3 adres 

Bewustwinkelen.nl is onderdeel van Holland Pharma 
Bosberg 41 
7271 LE Borculo 
KVK: 08059510 

Geen claims mbt Corona 
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BAR NATURE 

Barnature 
@barnatureheist 

Startpagina 

Info 

nieuwsbrief 

Evenementen 

Community 

Een pagina maken 

1/t Vind ik leuk ,+ Delen Nu bellen 0 Bericht versturen 

Bekijk meer van Barnature op Facebook 

Aanmelden of Nieuw account maken 

oos 
r/:J Vind ik leuk 

Relevantste • 

r Opmerking 
',,- plaatsen 

1 opmerking 1 keer gedeeld 

p Delen 

0 Liesbeth Geens Ohh die gageleer wil ik ook wel eens proeven! ;.., 

3 d 

Barnature 
9 mei om 02:20 · G 

Bubbels voor moederdag?! 
FeestelijKe rosé spumante, allemansvriend! 

,,~_./171;) 

ROSÉ ,,.,__..,.,_i::,,. 
~~"-'-

e! https:/Jwww.fortduffel.be/ ... /brasserie-d. 
Deze vzw zoekt afnemers van hun vers 
gemaakte soep. Ze stellen mensen met 
autisme te werk. 

~ Kathleen Goossens V 17 juli 2019 om 01:38 G 

e! voor diegenen die nog met verlof moeten 
vertrekken en die last hebben van 
reisziekte ... (of andere misselijkheid) 

C 7 4 opmerkingen 1 keer gedeeld 

Nederlands · Frysk · English (US) · 
Espaiiol · Português (Brasil) + 

Informatie over gegevens van Paginastatist,eken 
Privacy · Gebruiksvoorwaarden Actl/erteren 
Jouw actl/ertentievoorkeuren [t> Cookies Meer• 
Facebook© 2020 

" 
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rf:> Vind ik leuk 

Relevantste • 

l~I ;' Aute-ur 

c:: Opmerking 
plaatsen 

1 opmerking 1 keer gedeeld 

p Delen 

Barnature in mooie verpakking of geschenkmand mogelijk 

4d 

l,u ... iui) Barnature 
-- 6 mei om 02:18 · G 

Wil je OOK wat CORONA KILO'S Kwijt? . • 
Detox Koffertjes/afslanK starterKit. 
BerKen douchepeeling + BerKen Anti cellulite olie (werkt echt!) 
Nu - 5 euro! 

rf:> Vind ik leuk 

Relevantste • 

l~I ;' Aute-ur 

c:: Opmerking 
plaatsen 

Barnature nu 23.50 euro 

1W 

l,u ... iui) Barnature 
-- 5 mei om 09:04 · G 

WELEDA 
" 

1 opmerking 1 keer gedeeld 

p Delen 

Wat denK je van een doos CHOQOLA voor MOEDERDAG? 
Pralines zelf maKen in een handomdraai. 3 smaKen: Puur, melK en Orange. 
100% puur natuurlijK, zonder zuivel, soja en gluten! Geen geraffineerde 
sui Kers en toch heerlijK romig! 

My Food My Kingdom 
28 november 2019 · G 

The wall of choQola 

CO? 

rf:> Vind ik leuk c:: Opmerking 
plaatsen 

1, ...... .,1 Barnature O viert Moederdag. 
-- 2 mei om 02:05 · G 

Zondag 10 mei, Moederdag! 

P Delen 

Op zoeK naar een Kado? wat denK je van een geschenKmand, weleda 
geschenKbox of een Kadobon van Barnature ... 
PS vandaag 2 mei zijn we OPEN! 
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C0 4s 1 opmerking 7 keer gedeeld 

r/:J Vind ik leuk 

Relevantste • 

r Opmerking 
'>- plaatsen 

0 Kathleen Goossens Vandaag 2 mei zijn we open! 

1W 

- Barnature 
j,1u.uo11 

30 april om 03:23 · G 

P Delen 

vrijdag 1 mei nemen we een dagje rust maar zaterdag 2 mei Zijn we OPEN 
van 9 u 30 tot 17 u · • 

r/:J Vind ik leuk 

- Barnature j,1u.uo11 
29 april om 08:06 · G 

Mijn favoriet van de moment! 

r Opmerking 
'>- plaatsen 

2 fasen Hyaluron serum van Annemarie Borlind. 

2 keer gedeeld 

P Delen 

Na een zonnige dag Kan mijn huid wel wat extra hydratatie gebruiKen ... een 
aftersun die plaKt zo snel in het gelicht. Dit is het alternatief! €21 euro 

cos 

,., 
B~ Rll 

• 

1 opmerking 

r/:J Vind ik leuk r Opmerking 
'>- plaatsen p Delen 

Relevantste • 

111, .. ,,., I ;>' Aute-ur 

Barnature Annemarie Börlind Beauty Specials 2-Phasen Hyaluron 
Shake. 
Een hydraterend en opvullend serum bij een vochtarme huid. 
Roodalg stimuleert de huideigen productie van hyaluronzuur en 
hydrateert de huid effectief en langdurig . Botanisch hyaluronzuur uit 
de trilzwam hvdrateert samen met aloë Vera en water uit een eiqen 
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diepe bron, zeer intensief. Gebruik : In de ochtend en avond op de 
gereinigde huid aanbrengen . 

1w 

1
-;:::::;

1 
Barnature 

- - - 24 april om 02:01 · G 

Olé rosé! What else to drinK in a locKdown weeKend. Rosé wijn, bubbels of 
alcholvrij . @barnatureheist 

#rosebubbles #biorosewijn #biobubbles #alconolvrijerose #barnatureneist 

c o 2 
r/:J Vind ik leuk 

l,u ... iui) Barnature 
-- 23 april om 10:40 · G 

C: Opmerking 
plaatsen 

3 keer gedeeld 

p Delen 

WeK je zintuigen onder de douche met deze heerlijKe zomerse Feel Goed 
Shower douchecrème, met spranKelende geuren van gember en 
citroengras. 
Zolang de voorraad streKt! 

c os 
r/:J Vind ik Jeuk 

l,,.,u,.,) Barnature 
-- 20 april om 06:50 · G 

FEU GOOO 
SHOWER 

• 

C: Opmerking 
plaatsen 

Wie gun jij een opKiKKer in deze lijd? • 
Delen mag ... 

,• 

1 keer gedeeld 

p Delen 
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Weleda 
Huictverzorgingsservice 

Weleda 
27 maart · G 

Meer informatie 

Wie gun jij een opkikker? • In deze periode proberen we zoveel mogelijk mensen 
in het zonnetje te zetten. 

Laat ons in de comments weten wie volgens jou wel een .. 
Meer weergeven 

r/:J Vind ik leuk 

1
-;:::::;

1 
Barnature 

- - - 15 april om 23:39 · G 

r Opmerking 
'...- plaatsen 

Magnesium 
Citrate 

2 keer gedeeld 

~ Delen 

Hoog gedoseerd • Goed opneembaar 

Solgar Vitamins 
14 april om 06:40 · G 

Magnesium 1s goed voor de spieren, 

helpt biJ vermoeidheid en d raagt bij 

aan energie en geesteliike veerkracht 

iedereen heeft magnesium nodig. 

Magnesium is goed voor de spieren, helpt bij vermoeidheid en draagt bij aan energie 
en geestelijke veerkracht. 

Solgar Magnesium .. 
Meer weergeven 

() 3 

r/:J Vind ik leuk 

1
-

1 
Barnature 

fl...,_.,Nll 

-- 9april · G 

r Opmerking 
'...- plaatsen ~ Delen 

Ontvang een GRATIS Granaatappel Oouchecrème of Handcrème• t.w.v. € 
7,99 / € 8,99 bij aanKoop van Weleda Granaatappel Gezichtsverzorging." 
Zolang de voorraad streKt. 
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rf:> Vind ik leuk 

Barnature 
l,uu1•u l 

8 april · G 

Ludo Slaets 
8 april ·G 

De nieuwe Bi0Ge2ond is uit! 

c:: Opmerking 
plaatsen 

• 

1 keer gedeeld 

p Delen 

..... --" __ _.... ..... -
~ ..... --•--_ _,, .. _._ 
..... --
# .. -- ..... - -.. ·- . -_____ .. 
-

Vraag ernaar bij jouw natuuivoedingswinKel / gezondheidsbegeleider 

rf:> Vind ik leuk 

(ruu1u1 ) 
Barnature 
7 april · G 

En omdat de zon schijnt! 

c:: Opmerking 
plaatsen P Delen 

Smeren maar met de natuurlijke zonneproducten van Annemarie Borlind. 
Nieuwe lading vandaag gearriveerd te Barnature 

Annemarie Börlind tletherlands 
6 augustus 2019 · G 

Irs all about the DNA ,r 
Bescherm je huid goed met de DNA-Proleet Zonnecrème SPF 30! De crème biedt 
een hoge bescherming tegen de 20n en beschermt de actieve ce ... 
Meer weergeven 

C0 9 

rf:> Vind ik leuk 

Barnature lo•••uor 1 
4 april ·G 

c:: Opmerking 
plaatsen P Delen 

Nu we toch ook voor poetsvrouw moeten doorgaan, deze vanonder het stof 
gehaald (letterlijk ·• ). 
Natriumbicarbonaat: das echt goed voor alles! Yes we can! .S. 
Ecodoo producten te koop @barnatureheist 

MP.P.r WP.P.rnP.VP.n 
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0 0 14 

r/:J Vind ik leuk 

1
-

1 
Barnature 

f l ...,_.,Nll 

-- 2april · G 

r Opmerking 
',,- plaatsen 

BICARBONAT 
DE SOUDE -

NATRJUMBICARBONM1 
SODIUM BICARBONATE 

BICARBONATO SÓDICO 

{!> Delen 

Naast natuurlijKe voedingsmiddelen verKopen wij ooK natuurlijKe 

verzorgingsproducten. 
Zelf ben iK enorme fan van Annemarie Borlind ! 
ChecK it out in our shop .... 

Annemarie Börlind tletherlands 
8 maart · G 

Wist je dat de LL Regeneration oogcrème als oogmasker gebruikt kan worden? 
Breng een royale laag rondom de ogen aan en laat deze een kwartier intrekken. Het 
res ... 
Meer weergeven 

cos 
r/:J Vind ik leuk 

1
-

1 
Barnature 

O••<Utll 
-- 1 april ·G 

r Opmerking 
,,_ plaatsen 

-
Dit moetJe altijd dien 
na het handen wassen ... 

AlkaVitae International 
27 maart ·G 

{!> Delen 

Alka 

Je handen vaker, grondiger en langer wassen is momenteel erg belangrijk. Het 
intensieve handen wassen leidt er echter wel toe dat de huid vaak uitdroogt en verz. .. 
Meer weergeven 
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r/:J Vind ik leuk 

l,,.,u,.,) Barnature 
-- 29 maart · G 

r Opmerking 
'>- plaatsen p Delen 

,ç.;;._ Duurzame Heistenaars 
24 maart·(:) 

GROENTEN, FRUIT EN BROOD online bestellen en vrijdagnamiddag 
ophalen bij ofwel: 

. !! Barnature !! , Eugeen Wouterstraat 28a, Heist Centrum (over 
Gamma) afhalen tot... 

Meer weergeven 

Q 0 7 

r/:J Vind ik Jeuk 

1
-;:::::;

1 
Barnature 

- - - 28 maart · G 

BioGezond 
18 maart· G 

DEKIJFELAAR.BE 

De Kijfelaar 
Bioboerderij De Kijfelaar biedt je de 

mogelijKheid om weKelijKs te bestellen. We 

willen dil zo flexibel mogelijK houden; daarom 

voorzien we een aantal mogelijKheden. Op 

r Opmerking 
'>- plaatsen P Delen 

Hierbij vindt u een link naar een speciale editie van BioGezond, die enkel gaat over 
het versterken van de immuniteit. Daarin belicht Dr. Geert Verhelst een aan ... 
Meer weergeven 

Q 3 

r/:J Vind ik leuk r Opmerking 
'>- plaatsen 

Meer weergeven ,.. 

p Delen 

ûiptured by FireShot at 14:50:09, 13- 05- 2020. 
Image size: 1366 x 15299 pixels . 
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www.facebook.com › barnatureheist › posts 

gezondheidsclaim afslankkit in coronatijd  geen medische claims 
Belgische site  
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' E EEKHOOP' 
EDEftVEEN 

De Eekhoorn & 
Markten - Ederveen 
@eekhoorn.markten 

Startpagina 

Recensies 

Shoppen 

Foto's 

Video's 

Berichten 

16, Vind ik leuk " Delen Contact met ons .. 0 Bericht versturen 

Bekijk meer van Oe Eekhoorn & Markten - Ederveen op Facebook 

of 

1 februari 2017 

Het is een feest, als je bij de eekhoorn bent geweest. 

26 januari 2015 

Shoppen 

Macadamia de luxe mix 
€ 4,00 

Foto's 

Video"s 

Alles weergeven 

Alles bekijken 

Alles weergeven 

Nieuw account maken 

De Eekhoorn & Markten - Ederveen 
N;itt II irvnP.r1innswinkP.I in Fr1P.rvP.P.n 

" 



Doc 397

Alles weergeven 

Berichten 

~ De Eekhoorn & Markten • Ederveen 
• •• .,.. 15 me, om 23.49 · G 

Kom vandaag allemaal naar Amersfoort voor al deze heerlijke 
aanbiedingen .. wij wensen iedereen alvast een fijn weekend O 

()0 19 4 opmerkingen 5 keer gedeeld 

r:fJ Vind ik leuk r Opmerking 
-,... plaatsen 

~ De Eekhoorn & Markten • Ederveen 
• - - 13 me, om 07.47 · G 

IJilii Sylvia Willemsen -van de Maat ► Marktgroep Nl 
~ 13 mei om 03:30 · G 

Gemeente Nijmegen 

P Delen 

GEEN marktgeld en precario voor 2e en 3e kwartaal voor alle ambulante 
handelaren. 

Hoop dat veel gemeenten en stichtingen dit voorbeeld volg ... 

Meer weergeven 

r:fJ Vind ik leuk 

Berichten 

r Opmerking 
-,... plaatsen 

Alles weergeven 

De Eekhoorn & Markten • Ederveen 
13 mei om 07:45 · G 

MARGRIET.NL 

p Delen 

Onderzoekers vinden belangrijke link tussen vitamine 0 -tekort 
en het virus 

r:fJ Vind ik leuk r Opmerking 
'>- plaatsen 

De Eekhoorn & Markten • Ederveen 
13 mei om 07:40 · G 

p Delen 

Gelderland, Netherlands 

4.8***** 
Momenteel gesloten 

Community Alles weergeven 

* 602 personen vinden dit leuk 

"'- 609 mensen volgen dit 

.9. 54 check-ins 

Info Alles bekijken 

0 Hoofdweg 54 (86,25 km) 
6744 Wl Ederveen, Gelderland, Netherlands 

Routebeschrijving 

<l:c, 06 29501677 

$ www.de-eekhoorn.com 

[:'.j Natuurvoedingswinkel · Voedingsdeskundige 

@ Prijsklasse $$ 

0 Morgen geopend 
Momenteel gesloten 

0 Paginatransparantie Meerweergeven 

Facebook toont informatie om je een beter inzicht te geven 
in het doel van een pagina. Bekijk acties die zijn uttgevoerd 
door de mensen die inhoud beheren en plaatsen. 

\1:1 Pagina gemaakt: 11 december 2013 

Personen 

***** 602 vind-ik-leuks 
54 bezoeken 

Gerelateerde pagina's 

~ Markten Amersfoort 

~ Winkels en detailhandel 

RTLGP& 
Tv-programma 

Herman van Veen 0 
Kunstenaar 

Uw Marktspecialist 
Website 

~ MijnNatuurwinkel.nl 

~ Natuurvoedingswinkel 

Meer weergeven • 

> 

Plaatsen ► Ederveen, Gelderland, Netherlands ► 
Medisch en gezondheid ► Alternatieve en holistische 

gezondheidsdienst ► Voedingsdeskundige ► De 

Eekhoorn & Markten . Ederveen 

Nederlands · Frysk · English (US) · 
Espaiiol Português (Brasil) + 

Informatie over gegevens van Paginastatistieken 
Privacy Gebruiksvoorwaarden Adverteren 
Jouw advertentievocrkeuren [l> Cookies · Meer• 
Facebook© 2020 
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"' Gezonde darmflora .:., 
Stertc. Immuunsysteem 

Mee.r energie 

ALKA.INFO 

Je dagelijkse portie gezondheid in 1 glas! 
Klantent>eoordeling : 9.4 

r/:J Vind ik leuk r Opmerking 
-...- plaatsen 

Meer weergeven .., 

G•zondt zuur~b.ase 
evenwicht 

Ontzuren 

Shoppen 

~ Delen 

Captured by FireShot at 11 :50:34, 18- 05- 2020. 
Image size : 1366 x 4475 pixels. 

... 
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DE EEKHOORN 
M.ote.11., zuidU-1LutRte.11. el\ 11.0tUU/LO'oedütg 

Welkom bij de Eekhoorn 

✓.. ,.., 
"" 

• • - 1 • 

Op deze site kunt u onder andere informatie vinden 
over noten, zuidVruchten en natuuivoeding, Alles 
wat de natuuiwinkel verkoopt hebben wij ook, U 
kunt u bestelling mailen en wij nemen contact met 
u op. Wij vekopen bijna alle merken. Als op deze 
site niet al uw vragen worden beantwoord, kunt u 
uiteraard een e-mail sturen, bellen of bij De 
Eekhoorn langs komen op de markt. Onze 
webwinkel is bedoeld voor klanten van onze 
markten en klanten in Edeiveen. Uiteraard 
versturen we door heel Nederland en ook 
daarbuiten Alleen de levertijden zijn dan 
gemiddeld één week We gaan voor kWaliteit en 
niet voor snelheid. boven de 50.00 is versturen 
gratis eronder dan 6.50 

BEKIJK ALLE GROENTE MNBIEOINGEN n 

met fngaQ_g van februari 2020 
Zijn w11 tnderderveen op 

'é:/onaer ag gestoten 
wij verkopen het merk VITIV Premium 
dit merk is exclusief voor ther3peuten 

ook verko11en wij sue gebak 
Voor OP..Sturen gelden de volgende regels; onder 
de 25.00 kosren 6.50, russen de 25.00 en 50.00 
euro bijdrage 3.50, boven de 50.00 en 10120 kilo 

graris 

.Neklaria Harzidilriou. 

Kodriklonos 67 .85100 Rhodos,Griekenland 

Met ingang van 1 november doen wij levend 
en droog bloed analyse.Dit word gedaan 
door Jacomien Hartman van BioFit zie lijst 
boven aan deze pagina 

RECEPTEN 
De heerlijkste gerechten 
bereidt u met onze producten 

BEKIJK HIER AllE RECEPTEN 

WEEKAANBIEDING 

C4ptured by FireShot at 12:09:02, 18- 05- 2020. 
Image size: 1366 x. 1246 pixels. 
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DE EEKHOORN 
I\Ote11., zuidU-1Lue-Rte1t el\ 11.atUU/LU-oedil,\g 

algemene voorwaarden 
De Eekhoorn, gevestigd te Ederveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, aldaar 
gedeponeerd. 

Artikel 1 Definit ies 

1. Onder 'afneme(wordt in deze vooiwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met ons een 
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Onderstaande vooiwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen, met 
ons gesloten overeenkomsten en aan ons verleende opdrachten, tenzij partijen uitdrukkelijk 
anders zijn overeengekomen. 

2. Een veiwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvooiwaarden, wordt nadrukkelijk 
door ons van de hand gewezen. 

3. Deze algemene vooiwaarden van De Eekhoorn zijn te verkrijgen na schriftelijk of telefonisch 
verzoek, zodat afnemers worden geacht met de inhoud van de vooiwaarden bekend te zijn en 
daarmee in te stemmen, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Al onze aanbiedingen hetzij in de vorm van prijslijsten, catalogi, circulaires, drukwerken, 
brochures, hetzij anders daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen zijn immer vrijblijvend, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Opgaven van maten, kleuren, kwaliteit, 
kwantiteit, gewichten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet bindend; geringe afwijkingen 
zijn toelaatbaar. 

2. Tussen De Eekhoorn en afnemer komt een overeenkomst tot stand nadat de afnemer de 
bestellijst heeft aangeboden aan de eigenaar van de website www.de-eekhoorn.com als 
bestelling online gedaan. 

Artikel 4 Prijzen 

1. De prijzen op de prijslijsten zijn uitgedrukt in Euro's en zijn met uitzondering van consumenten 
prijzen exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 .. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale, fiscale lasten, 
invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen 
door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, 
lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum 
van aanbieding een verhoging hebben ondergaan zijn wij gerechtigd de prijs 
dienovereenkomstig te verhogen. 

3. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is afnemer bevoegd 
de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop afnemer daarvan kennis heeft genomen, te 
annuleren. 

Artikel 5 levering 

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk 
in gebreke te worden gesteld en ons een laatste termijn voor levering te worden gegund. 

2. levering geschiedt in beginsel franco (mits opgehaald bij hel magazijn van De Eekhoorn te 
Ederveen) behoudens de in de prijslijst weergegeven uitzonderingen en behoudens de 
volgende gevallen: 

a. Particulieren in Nederland die voor minder dan Euro 50,01 afnemen betalen Euro 6,50 
verzendkosten. 

b. Particulieren in het buitenland betalen verzendkosten afhankelijk van het gewicht en hel 
factuurbedrag. 

c. Detaillisten die voor minder dan Euro 113,45 (fl 250,00) afnemen, betalen minimaal Euro 
5,67 (fl 12,50) verzendkosten. 

d. Kosten van rembourszendingen zijn voor rekening van detaillist c.q. particulier. 

3. Wij zullen aan onze leveringsplicht hebben voldaan door het eenmaal aanbieden van zaken. 
4. Wanneer de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig door afnemer 

aan ons ter beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval met die termijn 
opgeschort. 

5. Indien is overeengekomen dat de order in fasen zal plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de 
deellevering, die tot een fase behoort, uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn financiële 
verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en overgang 

1. Zolang de afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalings en overige verplichtingen 
jegens ons blijven de geleverde zaken ons eigendom. 

2. Afnemer is niet bevoegd de geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel 
voor gebruik aan derden af te staan, totdat afnemer aan zijn betalings en overige verplichtingen 
jegens ons heeft voldaan. Deze zaken mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 

3. Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere 
omstandigheid als in artikel 7 lid 1 voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, 
waarop hel in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak 
voor afnemer houden terug te (doen) nemen. 

4. Afnemer is verplicht ons direct schriftelijk te melden dal derden rechten doen gelden op de door 
ons geleverde zaken, voor zover deze (nog) niet zijn eigendom zijn, alsmede wanneer zich 
enige omstandigheid als bedoeld in artikel 7 lid 1 voordoet. 

Artikel 7 Opzegging en beëindiging overeenkomst 

1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke 
tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer: 

a. surséance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld; 

b. enige(belalings)Verplichting uil de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt 
en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een 
redelijke termijn; 

c. een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming; 
d. de beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is 

onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden. 

2. 2. Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn 



Doc 399
w1J aaarnaast gerechtiga tot het voraeren van vollea,ge vergoeaing van schade, gederfde winst 
en/ofwettelijKe rente. 

Artikel 8 Verplichtingen afnemer 

1. Afnemer is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij 
verKoopbevorderende maatregelen, die wij treffen en waarvoor wij telkens tijdig van tevoren 
afnemer zullen inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer 
betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op handhaving van bepaalde prijzen 
e.d. Wat betreft het laatste zij opgemerkt dat het hier gaat om de prijzen zoals door ons 
vastgesteld in de prijscourant voor verkopen aan de detailhandel en consument. 

2. Afnemer is verplicht de door ons in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in 
de originele detailverpakKing, zonder enige verandering of beschadiging daarvan. 

3. Voor zover nood2aKelijK bij bepaalde produkten verlaten deze het magazijn van ons in droge 
toestand. Van afnemer wordt veiwacht dat bij de produkten onmiddellijk na inontvangstname 
opslaat in een droog magazijn o.i.d. dat een temperatuur heeft tussen 15 en 22 graden 
Celsius. 

4. Afnemer verplicht zich onze artikelen nimmer te verstrekken als toegift en nimmer onze artikelen 
tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs aan te bieden. 

Artikel 9 Garantie 

1. Behoudens een eventuele fabrieks en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen 
garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Wij garanderen dat de zaKen voldoen aan alle nood2akelijKe keuringen en dat de zaKen ook 
regelmatig worden gekeurd. 

3. Garantiebepalingen zijn slechts van Kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik 
van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel 
verstrekte actvie2en. 

4. Indien een produkt toch ondeugdelijk blijkt of van mindere Kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer 
recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het factuurbedrag te retourneren na 
retourzending van de betrokken artikelen. 

5. Elke garantieverplichting vervalt, wanneer afnemer het verrichte of geleverde: 
a. wijzigt of laat wijzigen; 
b. voor andere dan de normale beoogde doeleinden gebruikt; 
c. op onoordeelkundige wijze zoals het voldoen aan de verplichting genoemd onder artikel 9 

lid 3 heeft behandeld en/of onderhouden, waaronder tevens wordt verstaan al wat volgens 
branchgebruik als zodanig wordt aangemerkt. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor gebreken aan door ons geleverde zaKen, 
voorzover deze aansprakelijkheid gedekt is onder onze aansprakelijksheictverzeKering. De 
aansprakelijkheid van De Eekhoorn beperkt zich tot het bedrag van de uitkering op grond van 
onze verzekering. 

2. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot 
het factuurbedrag van de overeenkomst, exclusief BTW. 

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden 
afwijkingen in Kwaliteit, Kwantiteit, kleur, maat, gewicht en afwerking e.d., welke afwijkingen 
afnemer derhalve niet het recht geven zaken te weigeren. 

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

5. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van onze produkten indien 
afnemer en/of eindgebruiker zich niet gehouden heeft aan de dosering, allergisch daarvoor 
blijkt te zijn, drugs of alcohol gebruikt, of produkten inneemt waarvan de houdbaarheidsdatum 
is overschreden. 

Artikel 11 Betaling 

1. Alle betalingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen 21 
dagen na factuurdatum, hetzij contant, het zij op een door ons aangewezen bank of 
girorekening. 

2. Indien het factuurbedrag niet binnen 21 dagen na faktuurdatum door ons is ontvangen, wordt 
afnemer geacht zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim te zijn 
met de betaling en houden wij ons het recht voor om vanaf dat moment zonder nadere 
aankondiging aan afnemer de wettelijke rente, berekend in volle maanden, in rekening te 
brengen en over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, welKe kosten eveneens voor 
rekening van afnemer komen. 

3. Indien de betaling van een factuur niet binnen 21 dagen na factuurdatum is ontvangen en 
wanneer wij alsdan rechtsmaatregelen strekkende tot verkrijging van betaling zijdens afnemer 
nemen, is deze gehouden tot betaling van de door ons te maken (buiten)gerechtelijke 
incassokosten, welKe zijn vastgesteld op minimaal 15% van hetfactuurbedrag (of een gedeelte 
ervan), zulks met een minimum van Euro 68,07 (fl 150,). 

4. Alle door of namens afnemer gedane betalingen geschieden eerst in mindering op de 
verschuldigde kosten en voorts in mindering op de factuurbedragen die het langst openstaan, 
zelfs indien afnemer aangeeft dat betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

5. Indien afnemer met betaling van een deellevering c.q. leveringsfase in gebreke blijft, zijn wij 
gerechtigd de overige nog uit te voeren orders c.q. fasen op te schorten met de termijn 
gedurende afnemer een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd ons recht om na 
ingebrekestelling de opdracht(en) definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al 
hetgeen wij tot op dat moment te vorderen hebben. 

Artikel 12 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat wij wegens omstandigheid waarop wij 
redelijkeiwijs geen invloed kunnen uitoefenen, niet in staat zijn de opdracht overeenkomstig 
gemaakte afspraken uit te voeren. 

2. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij de 
overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enigerlei schadevergoeding of 
boete aan afnemer gehouden zijn. 

3. Bij opschorting van uitvoering van een order met meer dan 40 werkdagen is afnemer evenwel 
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, tenzij de specifieke omstandigheden van een geval 
een kortere termijn rechtvaardigen. 

4. Bij beëindigen als voren bedoel zijn wij gerechtigd betaling te verlangen van al hetgeen tot dan 
toe is geleverdNerricht en zijn wij niet gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding of 
boete aan afnemer. 

Artikel 13 Reclames 

1. De afnemer dient de geleverde zaken bij aflevering of 20 spoedig daarna als mogelijk te (laten) 
onderzoeken. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling 
genomen indien zij binnen 4 dagen na ontvangst der zaken schriftelijk, bij aangetekend 
schrijven, ter kennis van ons zijn gebracht. 

2. Reclames met betrekking tot nietzichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen 
indien zij binnen 4 dagen na constatering, ter kennis van ons zijn gebracht bij aangetekend 
schrijven. 

3. Bij tijdig ingediende reclames zullen wij in de gelegenheid gesteld worden de klacht te 
controleren, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. 

4. Indien de reclame door ons juist wordt bevonden, zullen wij in staat gesteld worden om de 
vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. 

5. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de 
zaKen hebben gewijzigd. 

6. Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde zaKen , 
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons 
in behandeling genomen. 

7. Reclames ontslaan de afnemer niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen. 

Artikel 14 Auteursrechten/geheimhouding/overdraagbaarbeid 

1. Wij behouden alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door 
ons verschafte produkten en de daarin vervatte uitvindingen, recepten, tekeningen, 
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berekeningen, schetsen, technische data, specifieke bescheiden, modellen en 
auteursrechtelijke werken voor, voorzover deze aan ons toekomen. 

2. Het is afnemer verboden de door ons geleverde produl<ten en/of gegevens in bruikleen afte 
staan, te openbaren, te kopiëren, veranderen, reproduceren of voor enig ander doel, dan 
waarvoor deze door ons zijn geleverd, aan te wenden zonder uitdrukkelijke toestemming van 
ons. Bij overtreding hiervan verbeurt afnemer een boete van Euro 11.344,51 (fl 25 000, ) per 
overtreding, onverminderd het recht van ons alle nog lopende contracten te ontbinden en 
schadevergoeding/Winstderving te vorderen conform het bepaalde in artikel 7. 

3. Wij zuilen alle maatregelen nemen zoc!at alle aan ons door afnemer ter beschikking gestelc!e 
gegevens uitsluitenc! en alleen worden gebruil<t voor c!e verwezenlijking van de order. Wij zullen 
deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van afnemer niet aan derden bekend maken. 

4. Wij zullen redelijke aanwijzingen van afnemer omtrent het waarborgen van geheimhouding in 
acht nemen. 

5. Het is afnemer niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met ons 
gesloten overeenkomst over te c!ragen aan derden. 

6. verc!racht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat afnemer ons hiervan op de 
hoogte heeft gesteld en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons heeft verkregen. 

Artikel 15 Risico overgang 

1. Het door ons geleverde is, ook al is de eigendom van de zaken nog niet overgegaan en ook al 
heeft afnemer de bestelling nog niet aanvaard, met ingang van het tijdstip van levering voor het 
risico van afnemer. 

Artikel 16 Retourzendingen 

1. Retourzendingen zijn te allen tijde toegestaan, mits de verpakking onbeschadigd en de ien 
minste houdbaartot'termijn (T.H.T.termijn) niet is verlopen, in zoverre dat vervanging met 
soortgelijke produl<ten zal geschieden. 

2. Wij kunnen ervoor kiezen een retourzending te crediteren. Dit is echter slechts mogelijk tot 4 
maanden voor de vervaldatum 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

1. Op alle met ons aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 18 Geschillen 

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zijn wij 
bevoegd de afnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de 
arrondissementsrechtbank te Arnhem 

RECEPTEN 
De heerlijkste gerechten 
bereidt u met onze producten 

BEKIJK HIER AllE RECEPTEN 
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DE EEKHOORN 
M.ote.11., zuidU-1LutRte.11. el\ 11.0tUU/LO'oedütg 

Contact 
Heeft u vragen met betrekking tot onze zaak, en w orden deze niet op de w ebstte beantw oord? Neem dan contact 
met ons op via onderstaand contactformulier, telefoonnummer of kom eens langs op de markten. 

De Eekhoorn 
Holandia 108 

3901 GP Veenendaal 
KvK Nummer: 85122 

Tel: 06-53554469 
E-mail: înfo@de-eekhoorn.com 

Voedingsdeskundige Jan Schoeman 
Tel: 06-53554469 
Fax: 0318-572319 
E-mail: voedin9§:óeskundige@de-eekhoorn.com 

Naam: • 

Telefoon: • 

E-mail: • 

Onderzoek: 

Opmerkingen / vragen: 

• 

RECEPTEN 
De heerlijkste gerechtEfl 
bereidt u met onze producten 

BEKIJK HIER AllE RECEPTEN 

@ 0hr O Mevr 

Hoe heeft u ons gevonden ? 

51BWM:I Ft+fH:I 

_E 
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DE EEKHOORN 
M.ote.11., zuidU-1LutRte.11. el\ 11.0tUU/LO'oedütg 

Openingstijden 
Ons enthousiaste team staat op de volgende dagen op de volgende plekken voor u klaar: 

Markten 
Woensdag Schoonhoven Doelenplein 8:00-12:00 

Donderdag Amersfoort Kattenbroek 9:00-12:30 

Vrijdag Twello Marktplein 12:30-17:30 

Zaterdag Amersfoort De Hof 8:00-17:00 

Magazijn (Hoofdweg 54 Ederveen) 
Dinsdag 8:30-16:30 

Donderdag alleen open op bestelling 0653554469 

Zaterdag 8:30-14:30 

RECEPTEN 
De heerlijkste gerechtoo 
bereidt u met onze producten 

• • - 1 • 

O it ems in mandje 
» bekiîk artikelen 
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DE EEKHOORN 
M.ote.11., zuidU-1LutRte.11. el\ 11.0tUU/LO'oedütg 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief 
Bedrijfsnaam: 

® ohr. ÜMw. 

Uw naam: 

Uw emailadres: 

Selecteer welke D Glutenvrij 

nieuwsbrief u wenst te D Het gebruik van Aloë Vera in de natuurgeneeskundige praktijk 

ontvangen D Supplementen 

D Winkel 

lnschnJven , 

Nieuwsbrieven 

• • - 1 • 

Om voorgaande en geachiveerde nieuwsbrieven te bekijken, vult u hieronder het nîeuwsbriefwachtwoord in en 
klik op 'Naar de nieuwsbrieven•. Dit wachtwoord heeft u ontvangen op het e-mailadres dat bij ons bekend is. U 
kunt het ook vinden onderaan de digitale nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven krijgt u het 
wachtwoord ook per e-mail toegezonden. 

Wachtwoord: 

Naar de meuwsbneven » 
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DE EEKHOORN 
M.ote.11., zuidU-1LutRte.11. el\ 11.0tUU/LO'oedütg 

subgroep merken trefwoord 

1 Affe subcatego rieën v 1 1 Alle merken vl 

1 

Supplementen aantal producten per pagina: l 20 v 1 

Productnaam Merk Inhoud PnJs Aantal Bestel 

100 

~ B-100 complex V ltiv € 29.95 
tabletten 

500 

~ Biologische chlorella tabletten Piramide € 27.95 
tabletten 

500 

~ Biologische spirulina tabletten V ltiv € 27.95 
tabletten 

90 

~ Cafs claw extract V ltiv € 44.95 
capsules 

100 

~ Veenbes extract V ltiv € 20.95 
capsules 

60 

~ Curcuma c3 complex V ltiv € 34.95 
capsules 

1 

Aan alle prijzen en dergelijke vermeld op deze srte kunnen geen rechten worden ontleend 

RECEPTEN 
De heerlijkste gerechten 
bereidt u met oom producten 

0 

è 

0 

0 

0 

è 

O it ems in mandje 
» bekiîk artikelen 
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Journaal eekhoorn.markten 18 mei 2020 

Scraping lijst “es-es.facebook.com › category › Nutritionist › eekhoorn.markten › posts” 

Op de startpagina van https://www.facebook.com/eekhoorn.markten/; 
13 mei 7:45 uur gepost: 
“De Eekhoorn & Markten-Ederveen 
13 mei om 7:45” 
afbeelding 2 testbuisjes met de tekst “Coronavirus 2019 NCov” 
“MARGRIET.NL” 
“Onderzoekers vinden belangrijke link tussen vitamine D-tekort en coronavirus”(bijlage 1) 

Na aanklikken pushbutton  staat vermeld; 
”Onderzoekers vinden belangrijke link tussen vitamine D-tekort en coronavirus 

     | 8 mei 2020  

Afbeelding 2 buisjes met tekst “coronavirus 2019 ncov” 

Er bestaat een link tussen het coronavirus en een vitamine D-tekort, blijkt uit nieuw 
onderzoek. Op plekken waar mensen structureel te weinig vitamine D binnenkrijgen, is de 
kans op een dodelijke afloop van het coronavirus groter. Dit concluderen onderzoeken uit 
een analyse van de sterftecijfers in meer dan twintig Europese landen. 

Dat blijkt uit een studie van de Britse Anglia Ruskin University, University of East Angliaen 
specialisten van Queen Elizabeth Hospital Foundation Trust. 
Link coronavirus en vitamine D-tekort 

De onderzoekers keken naar cijfers over de gemiddelde vitamine D-spiegel van inwoners van 
twintig verschillende Europese landen. Ze vergeleken die cijfers vervolgens met het aantal 
sterfgevallen aan het coronavirus in elk land. Zo vonden ze een opvallende link tussen 
landen waar een vitamine D-tekort vaak voorkomt, en waar het coronavirus voor veel 
overledenen zorgt. De meest kwetsbare bevolkingsgroep voor het coronavirus – ouderen –  
is ook meteen de groep waarbij in alle landen een vitamine D-tekort het vaakst voorkomt, 
zeggen de onderzoekers. 
Voorbeelden 

Italië en Spanje hebben bijvoorbeeld beide een groot aantal sterfgevallen door het virus. In 
beide landen is het ook bekend dat zij een relatief lage hoeveelheid vitamine D 
binnenkrijgen en een tekort vaak voorkomt. Dit komt omdat hoewel de zon vaak schijnt in 
die landen, vooral ouderen de hitte van de zon vaak ontlopen. Daardoor krijgen zij minder 
vitamine D binnen, terwijl ouderen juist meer van deze vitamine nodig hebben.   

De hoogste levels van vitamine zijn te vinden bij mensen in Noord-Europa, vooral in de 
Scandinavische landen. Hoewel de zon daar minder schijnt, worden vitamine D-
supplementen en levertraan daar wel veel meer gebruikt. Ook ontlopen ze het zonlicht 
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minder vaak. Juist de Scandinavische landen zijn relatief gezien minder hard getroffen door 
het coronavirus en hebben minder sterfgevallen dan andere landen. 
Vitamine D 

Het is niet de eerste keer dat vitamine D gelinkt wordt aan een virus of ziekte.  Eerdere 
onderzoeken toonden al aan dat voldoende vitamine D de kans op astma, tuberculose en de 
griep verkleint; wat allemaal aandoeningen zijn die net als dit virus invloed hebben op de 
luchtwegen en longen. 
Allemaal vitamine D gaan slikken? 

Of het nu zinvol is om vitamine D te gaan slikken, is nog niet bekend. Volgens de 
onderzoekers moet daarvoor nog meer onderzoek gedaan worden. Het Voedingscentrum 
raadt kinderen tot vier jaar, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een getinte huid 
aan (omdat die minder vitamine D aanmaken in de zon) om in ieder geval altijd extra 
vitamine D te slikken.” 

www.de-eekhoorn.com 
midden op de pagina staat 

“Nektaria Hatziditriou. 
Kodriktonos 67 .85100 Rhodos.Griekenland” 

na aanklikken onder aan de homepage “algemene voorwaarden”(bijlage 2) 
bovenaan staat:  
“De Eekhoorn, gevestigd te Ederveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, aldaar 
gedeponeerd.” 
Na aanklikken “Contact” staat vermeld: 
“ 

De Eekhoorn 
Holandia 108 
3901 GP Veenendaal 
KvK Nummer: 85122 

Tel: 06-53554469 
E-mail: info@de-eekhoorn.com

Voedingsdeskundige  
Tel: 06-53554469 
Fax: 0318-572319 
E-mail: voedingsdeskundige@de-eekhoorn.com”

Na aanklikken ”nieuwsbrieven” wachtwoord alleen na registratie beschikbaar. 

Na aanklikken supplementen links 
Staat: 
“B-100 complex Vitiv  100 tabletten  € 29.95   Voeg toe aan winkelwagen 
Biologische chlorella tabletten  Piramide 500 tabletten  € 27.95 Voeg toe aan winkelwagen 
Biologische spirulina tabletten  Vitiv  500 tabletten  € 27.95 Voeg toe aan winkelwagen 
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Cat's claw extract Vit iv 
Veenbes extract Vit iv 
Curcuma c3 complex Vit iv 

1 

90 capsules € 44.95 
100 capsules € 20.95 
60 capsules € 34.95 

Doe 404 

Voeg toe aan winkelwagen 
Voeg toe aan winkelwagen 
Voeg toe aan winkelwagen 

Aan alle prijzen en dergelijke vermeld op deze site kunnen geen rechten worden ontleend" 
Na aanklikken geen claims Corona aangetroffen en vitamine D na zoekfunctie niet gevonden. 

Conclusie: 
Vitamine Den corona wel op facebook echter niet gekoppeld aan verkoop supplement vitamine D. 
Opvragen KVK blijkt nr 09085122 te zijn 

VOF De Eekhoorn 
Holandia 108 
3901 GP Veenend~ 
Tel 
0318573439 
0653554469 
www.de-eekhoorn.com 

@zonnet.nl 

Hoofdweg 54 6744WL Ederveen 

Markten 
Woensdag Schoonhoven Doelenplein 8:00-12:00 

Donderdag Amersfoort Kattenbroek 9 00-12:30 

Vrij dag Twello Marktplein 12:30-17:30 

Zaterdag Amersfoort De Hof 8:00-17:00 



Inzien uittreksel - De Eekhoorn (09085122)

Kamer van Koophandel, 03 juni 2020 - 11:09

KvK-nummer 09085122

Samenwerkingsverband
RSIN 800914569
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Naam De Eekhoorn
Datum oprichting 01-01-1992
Duur Onbepaald

Onderneming
Handelsnaam De Eekhoorn
Startdatum onderneming 01-01-1992
Activiteiten SBI-code: 47299 - Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

SBI-code: 4636 - Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Werkzame personen 3

Vestiging
Vestigingsnummer 000006916546
Handelsnaam De Eekhoorn
Bezoekadres Hollandia 108, 3901GP Veenendaal
Telefoonnummers 0318573439

0653554469
Faxnummer 0318572319
Internetadres www.de-eekhoorn.com
E-mailadres @zonnet.nl
Datum vestiging 01-01-1992
Activiteiten SBI-code: 47299 - Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

SBI-code: 4636 - Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groot- en detailhandel in noten, zuidvruchten en natuurvoeding

Werkzame personen 3

Vennoten

https://www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=090851220000&kv...

1 van 2 3-6-2020 11:10
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2 van 2 

Naam 
Geboortedatum 
Adres 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum 
Adres 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum 
Adres 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

https:/ /www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=090851220000&kv ... 

Doe 405 

01-01-1992 
Bevoegd tot een bedrag van EUR 5.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-01-1992 
Bevoegd tot een bedrag van EUR 5.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

01-07-2016 (datum registratie: 14-01-2020) 
Bevoegd tot een bedrag van EUR 5.000,00. 
Er zijn overige beperkende bepalingen. Raadpleeg opgave. 

Gegevens zijn vervaardigd op 03-06-2020 om 11.09 uur. 

3-6-2020 Il : 10 
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Drogisterij net Klant worden • Inloggen , VerlangliJStJ• Zoeken Q. 1.äll €48,8~---

~ Verzorging Baby Make-up Parfum Cadeaus Gezondheid Afvallen & Fit Sport Seksualiteit Huishoudelijk Aanbiedingen Merken 

Snel & makkelijk bestellen bij Drogisterij.net! 

g Winkelmand Adresgegevens Betaalwijze Bestelling plaatsen Uw aankoop 

Bestaande klanten 

IJ log In met facebook 

Of 

E-mailadres 

wachtwoord 

wachtwoord vergeten? 

INLOGGEN ) 

Nieuw bij Drogisterij.net? 

E-mailadres 

AANMELDEN ) 

» 
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Verzorging Baby Make-up Afvallen & Fit Sport Seksualiteit Huishoudelijk Aanbiedingen 

TOT WEL 60% KORTING OP ZONNEBRAND! 
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Verzorging Baby Make-up Parfum Cadeaus Gezondheid Afvallen & Fit Sport Seksualiteit Huishoudelijk Aanbiedingen Merken 

TOT WEL 60% KORTING OP ZONNEBRAND! 

af €75>'<" 
~ 

*OP=OP! Waarde 9. y. odviesp r ijs Inhoud ktin vaneren 
Niel geldig Lc.fn andere actieco-;l s 

P20&Vision 
Geselecteerde artikelen 

Laatste nieuws 

• Ondersteun je weerstand* en 
energieniveau** met de pure supplementen 
van AOV! 

• DERMADIVA, de huidexpert gericht op 
effectiviteit 

• Ken j ij Tepe Good al? 

et 
Canest en Gyno Creme 

35gram 

€ 12,05 

**** 
+ BEKIJK PRODUCT 

48% 
~ ; ~RTING 

t~ [ 
et Huggies Billendoekjes 

Babydoekjes Natural 
Care *Be ... 

56stuks 

~€1,05 

***** 
+ WINKELMANDJE 

14 dagen 

bedenkt ijd 

,... 
D 

Listerine Mondwater 

Cool Mint 

500ml 

~ € 3,54 

***** 
+ WINKELMANDJE 

.iiuic" 
HAND GEL -'::'..':'!!:.-=-

l 

Hegron Hygien isch 

Handgel 75% Alcoho l 

100ml 

~ € 3,39 

+ WINKELMANDJE 

Veilig 

betalen 

DROGISTERIJ .N ET 

Robijn Wasmiddel 
Geselecteerde artikelen 

• Hoezo ... pijn?! 

• Wratjes, waterwratjes en steelwratjes 
verwijder je gemakkelijk zelf! 

• Welke magnesiumverbinding is het meest 
geschikt voor jou? 

Onze aanbevelingen 

Pampers Lu ie rs Baby 
Dry Maat-4 9-14kg 

Gigapack 120 •.. 

120Iuier 

€ 29,94 
Vanaf 2 { 29,04 pis 

***** 
+ WINKELMANDJE 

Speciale Aanbiedingen 

Pampers Billendoekjes 

Babydoekjes Sensitive 

XXL pa .. . 

80stuks 

~€1,79 

+ WINKELMANDJE 

Gratis bezorging 

vanaf € 40 

KORTING 

Gillene FusionS 

Scheermesjes 

Sstuks 

€ ~6,99 € 16,45 

***** 
+ WINKELMANDJE 

Arm and Hammer 

BakingSoda 

*Beste koo p 

454gram 

~€1,64 

***** 
+ WINKELMANDJE 

Voor 22:00 besteld 

morgen in huis* 

Blijf op de hoogte! 

1,VOEG TOE ► 

• 42638 Thuiswinkel reviews 

powered by KiyO'1 

Pampers l u iers Baby 

Dry Maat-6 Extra l arge 

15+kg M .. . 

92stuks 

€ 28,20 

+ WINKELMANDJE 

30% ' mm~ KORTING 

li11.II~ e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: FW: 262050155kn,b 
DabJm: 
Bijlagen: 

dnsdag 21 april 2020 10:15:21 
2620S015Skrvb.docx 
2620S015Skrvb accoord voa ver<ending.docx 
image001 IIJQ 

Hallo collega, 
Document "262050155krvb accoord voor verzending"mag verzonden worden. 
Met v r iendelijke groet, 

.............. .......................................................... 
NV_NWA_Logo_onhne_ex_pos_nl 

l6l 

Directie Handhaven 
Divisie Inspectie 
Afdeling Industrie 

J 
Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit 
catharijnesingel 59 1 3511 GG I Ut recht 
Postbus 43006 1 3540 AA I Utrecht 

__,nywaol 
~ ol 
Van:I■■■■■ Namens NVWA pb KCD Maatregelen TA 
Verzonden: maandag 20 april 2020 10:48 

Aan: 
Onderwerp: 262050155krvb 

Hallo collega, 

Hierbij het verzoek om de KRvB na te kijken en indien nodig aan te passen. 

(u mag zelf eventuele aanpassingen / toevoegingen in de KRvB aanbrengen) 

mening bent dat deze KRvB niet verstuurd hoeft 

t e worden graag via deze mail antwoorden. 

Na het controleren van de kenn isgeving kan deze verstuurd worden naar Postbus NVWA pb KCD Maatregelen TA. 
PS: op doorsturen kl ikken anders zijn we de Bijlage/ Documenten kwij t 

Met vriendelijke groet, 

Team Administratieve Ondersteuning 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
Directie Handhaven 
Divisie Klant, Bedrijf & Consument 
Veldmaarschalk Montgomerylaan 500 1 5623 LE Eindhoven 
Postbus 2168 1 5600 CD Eindhoven 

T06 

E a.nl 

Werkdagen: maandag t/m donderdag 8.30u-14.00u 

Verlof : vrijdag 

Doe 411 



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

WWW.DROGISTERIJ.NET 
DROGISTERIJ.NET B.V. 

NIJVERHEIDSWEG 15
3251 LP  STELLENDAM

Datum 22 april 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 2 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050155/  

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam: WWW.DROGISTERIJ.NET 
Adres: NIJVERHEIDSWEG 15 
Postcode plaats: 3251 LP STELLENDAM 

Inspectiedatum: woensdag 15 april 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Doc 411.1

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

-



Doe 411.1 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

Bijlage : Betalen voor herinspectie en/of herbemonstering 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 
262050155/ -

Kopie aan 

Pagina 2 van 2 



Pagina 1 van 1 

Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  

Doc 411.1



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA  Utrecht

DROGISTERIJ.NET B.V. 
NIJVERHEIDSWEG 15 
3251 LP  STELLENDAM 

Datum 22 april 2022 

KENNISGEVING RAPPORT VAN BEVINDINGEN 

Pagina 1 van 3 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Postbus 43006 
3540 AA  Utrecht 
www.nvwa.nl 

Contactpersoon 

T 0900 0388 
F 088 223 33 34 

Onze referentie 
262050155  

Kopie aan 

Bijlagen 
1 

Locatie: 
Naam: Drogisterij.net B.V. 
Adres: NIJVERHEIDSWEG 15 
Postcode plaats: 3251 LP STELLENDAM 

Inspectiedatum: woensdag 15 april 2020 

Op bovenstaande datum heeft een NVWA-inspecteur een inspectie uitgevoerd op 
de website van uw bedrijf. Met deze brief wil ik u informeren over de 
vervolgprocedure. 
• Na onderzoek van uw website en beoordeling van de aanduidingen en claims op

een of meerdere producten die op uw website worden aangeboden voor
verkoop op de Nederlandse markt, heeft de inspecteur geconstateerd dat er
niet wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is hiervoor een Rapport van
Bevindingen opgemaakt.

• Voor overtredingen die door de inspecteur in het Rapport van Bevindingen zijn
vastgelegd zal waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden
opgesteld.

• De NVWA streeft ernaar het voornemen tot boeteoplegging en het Rapport van
Bevindingen binnen 6 weken na inspectiedatum – en anders zo spoedig
mogelijk - naar u te verzenden.

• Vanaf de verzenddatum van het voornemen tot boeteoplegging heeft u twee
weken de gelegenheid tot het indienen van uw zienswijze.

Op de website www.drogisterij.net zijn medische claims geconstateerd onder 
andere door vermelding van tekstdelen en afbeeldingen zoals: 
- herhalende afbeelding van een, met een mondkapje, afgeschermde onderkant
van een gezicht met, in vetgedrukt lettertype, de tekst “WAT TE DOEN TEGEN
CORONA” en in roze gekleurd veld, naar “BEKIJK ONZE SPECIALE PAGINA”

Doc 411.2

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 
Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 

-
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Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 
262050155/  

Kopie aan 

-“Laatste nieuws” en “Bescherm jezelf tegen Corona”. 
-“VITAMINE C”  
-afbeeldingen van verpakkingen van voedingssupplementen met vitamine c
-“Corona-virus”,
-“Sinds eind 2019 is het Corona virus actief. Het is een variant op eerdere
virussen, namelijk SARS en MERS. Het nieuwe virus verspreid zich wereldwijd en
heeft inmiddels al duizenden mensen getroffen.” en
-“Wat kun je doen om jezelf extra te beschermen tegen het virus?
Wanneer je bang bent om het virus op te lopen, kun je een aantal dingen doen
om jezelf extra te beschermen. (…). Bang dat je weerstand erg laag is? Slik dan
vitaminepillen of voedingssupplementen om je lichaam een handje te helpen.”
-“Wat kun je doen om jezelf extra te beschermen tegen het virus?”,
-“Wanneer je bang bent om het virus op te lopen, kun je een aantal dingen doen
om jezelf extra te beschermen.(…),
-“Benieuwd welke producten nog meer kunnen helpen bij zelfbescherming tegen
het virus? Bekijk dan hier alle producten.
Na aanklikken van de pushbutton “Benieuwd welke producten nog meer kunnen
helpen bij zelfbescherming tegen het virus? Bekijk dan hier alle producten!”,
-“Corona-vitamine-c”,
-(…)het nieuwe voedingssupplement voor extra energie en weerstand”,
-“Goed voor de weerstand, (…)”,
en een verwijzing naar de producten Davitamon Compleet Weerstand, 100
dragees en Davitamon Compleet Weerstand, 400 dragees.

Deze zogenaamde ‘medische’ claims leiden er toe dat bovenstaande producten 
worden beschouwd als geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen is het hebben van 
een handelsvergunning verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. 
Voor levensmiddelen met medische claims die onder de Geneesmiddelenwet 
vallen, gelden de reclameregels uit die wet. Deze wet verbiedt het maken van 
reclame voor geneesmiddelen zonder een handelsvergunning. Een geneesmiddel 
mag alleen op de markt komen met een handelsvergunning van de Europese 
Gemeenschap of van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Hierbij merk ik eveneens op dat de site slechts gedeeltelijk is beoordeeld en dat u 
er zelf verantwoordelijk voor bent dat de gehele website voldoet aan de 
regelgeving.  

Voor de overtredingen die in het Rapport van Bevindingen zijn vastgelegd zal 
waarschijnlijk een voornemen tot boeteoplegging worden opgesteld.

Doc 411.2

-



Doe 411.2 

Indien u over deze brief vragen heeft kunt u zich wenden tot de NVWA en zal de 
inspecteur die het Rapport van bevindingen heeft opgesteld contact met u 
opnemen. 
Ik adviseer u om direct maatregelen te treffen om de overtredingen op te heffen. 

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, 

hoofd afdeling Voedselveiligheid & industriële productie 

Bij lage: Betalen voor herinspectie en/of herbemonstering 

Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit 

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 
262050155,.. 

Kopie aan 

Pagina 3 van 3 
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Divisie Consument & 
veiligheid  

Datum 
22 april 2022 

Onze referentie 

«Ons_kenmerk» 

Kopie aan 
«Voettekst» 

Betalen voor een herinspectie en/of herbemonstering n.a.v. een rapport 
van bevindingen. 

U ontvangt binnenkort van de NVWA een rapport van bevindingen voor een 
overtreding tijdens een inspectie en/of monsteronderzoek. U bent verplicht om 
herhaling van de overtreding te voorkomen. De NVWA voert een herinspectie 
en/of herbemonstering uit om na te gaan of u afdoende corrigerende maatregelen 
heeft genomen. De NVWA is hiertoe verplicht op basis van Europese regelgeving.  

Aan herinspecties zijn kosten verbonden. Deze kosten brengt de NVWA u in 
rekening.  

De wettelijk vastgestelde tarieven voor herinspectie zijn te lezen op 

www.nvwa.nl/tarieven 

Let op: een herinspectie Verscherpt Toezicht vindt plaats als bij 
achtereenvolgende controles meerdere rapporten van bevindingen zijn opgemaakt 
voor het niet voldoen aan de Warenwet. 

Let op: Betaalde herinspecties zijn niet van toepassing op overtredingen in het 
kader van de Wet natuurbescherming, de Tabaks- en rookwarenwet en de 
Geneesmiddelenwet.  

Doc 411.2



Inzien uittreksel - Kamagra.one (73610437)

Kamer van Koophandel, 30 april 2020 - 19:42

KvK-nummer 73610437

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor
ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Onderneming
Handelsnamen Kamagra.one

kamagra
Rechtsvorm Eenmanszaak
Startdatum onderneming 07-01-2019 (datum registratie: 07-01-2019)
Activiteiten SBI-code: 47911 - Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren

SBI-code: 47991 - Colportage
SBI-code: 53202 - Koeriers

Werkzame personen 1

Vestiging
Vestigingsnummer 000041628470
Handelsnamen Kamagra.one

kamagra
Bezoekadres Voordijk 338, 2993BA Barendrecht
Telefoonnummers 0652024466

0629438480
Internetadres kamagra.one
E-mailadres info@kamagra.one
Datum vestiging 07-01-2019 (datum registratie: 07-01-2019)
Activiteiten SBI-code: 47911 - Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren

SBI-code: 47991 - Colportage
SBI-code: 53202 - Koeriers
Verkoop van scheerschuim via internet. Tevens verkoop via beurzen. Koerier.

Werkzame personen 1

Eigenaar

https://www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=736104370000&kv...

1 van 2 30-4-2020 19:44

Doc 412



Naam
Geboortedatum
Adres
Datum in functie 07-01-2019 (datum registratie: 07-01-2019)

Gegevens zijn vervaardigd op 30-04-2020 om 19.43 uur.

https://www.kvk nl/handelsregister/TST-BIN/RB/RBWWW06@?BUTT=736104370000&kv...

2 van 2 30-4-2020 19:44
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Doe 413 

Bedrijf (of internetadres) webadres adres (postcode) Corona claim Corona maatregel aangeven Welk product opmerkingen 

j/n geneesmiddelenwet of claim 

CSKIN B.V. www.instagram.com/sckinnutrit ion/ PRINSES IRENESTRMT 6B 3261 AP j RvBGMW vitamine C MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische 

claims m.b.t. corona, dd 1504 aangepast 

CSKIN B.V. www.sckinnutr ton .rom/ PRINSES IRENESTRMT 6B 3261 AP n RvBGMW MOS klacht 850818.00 en 859891.00 medische 

claim m.b.t. acné, dd 1504 uiteindelijk aangepast 

ON4 Kliniek on4kliniek.nl + instagram le Middellandstraat 76, 3021 BE û mondelinge toelichting GMW multi preparaat MOS klacht 850917.00 dd 0104 medische claims, 

dd 0804 aangepast 
Healthfreaks BV www stayhealthyproducts.com Einsteinlaan 28, 2289CC n SW art 14 mult ivitamine en meer MOS klacht 852051.00 medische claim corona 

Healthfreaks BV puregarciniacambogia.nl Einsteinlaan 28, 2289CC n geen 
Healthfreaks BV i:::::. detoxolus.nl Einsteinlaan 28 2289CC n geen 

j RVB diverse vit C, D, Zink etc scraping l ij st com 

Haartransplant B.V. www.haarkliniekshop.com. Heemraadssingel 80 3021 DO nvt geen nvt t ip via mai 

Holland Health House B.V. www.hollandhealthhouse.nl Middenzwet 10 2291HM j ,griep in het RvBGMW Bonvitam multi t ip via , geen relat ie Corona, wel met 

algemeen griep. Dd 2904 website onder constructie 

Drogisterij.net B.V. www.drogisterij.net Nij vertleidsweg 15, 3251LP j RvB Davitamon weerstand t ip via 

nim development www.immuunsysteemboost.nl Zuidvliet 1113141 AP j RvBGMW immuunsysteemboost kit tip via , dd 29042020 grotendeels aangepast 

Bonusan B.v. www.bonusan.com/nl Edisonstraat 64 3281 NC nvt geen nvt tipvi 

KamaPra.one www.kamaPra.one Voordiik 338 29938A li Rvb Virolow t ip via - .nl j, virussen RVB Habat sawda van Puurzo en scraping l ij st 

algemeen Aloëpure van Energetica 

Anru Import Export www.anru.nl Zwaluwstraat 104 3145 NH j RvBGMW 4Life Transfer Factor Trifactor tipvia• 
PLUS 

Go Pure Zu dlaren www.facebook.com/gopurezuidlaren/ Kerkbrink 6a 9471 AK j mondelinge toelichting GMW Solgar vitamine D3 scraping l ij st, dd 07052020 direct aangepast 

Drogisterij van der Wielen www.facebook.comldrogist eri jvanderwiel Grotestraat 10 C 6653 BL j RvBGMW vitamine C scraping l ij st 
en/ 

Dailyvit B.V. www.facebook.com en wwtlivonlabs.nl Anna Paulownast raat 37 251888 n geen Altreint vitamine C scrapinglijst 

Holland Pharma bewustwinkelen.nl 7271LE 4 1 n e:een via scraoine:liist 

Brocks homeopathie www.facebook.com en 4818JE 28 n geen scrapinglijst 

www.brockshomeooathie.nl 
Cell science nutr ton B.V. www celxpert.nl 6422RG 2 n e:een scraoinl!l iist 

Healthfreaks B.V. www.facebook.com healthfreaks en 2289CC28 n geen mult ivitamine AZ MOS klacht 857690.00 medische claim coroma 
www.healtfreaks.nl 

Gezondhe dswebwinkel www.facebook.comlgezondheidswebwink Wooldriksweg 4 7512 AS Enschede n geen nvt scrapinglijst 
el en www gezondheidswebwinkel.nl 

De Eekhoorn VOF htt12s:llwww.facebook.comleekhoorn.mar Holandia 108 3901GP Veenendaal n geen nvt scrapinglijst 
ktenl en www.de-eekhoom com 

Drogist.nl www drogist.nl 4462HA 23a Goes n geen nvt vemiewde zoekmethode 



Doe 414 

corona supplement OR supplementen OR vitamine AND (bestellen OR 

betalen) site:facebook.com 

aam 1 i 
om een de ressie te voorkomen en... En ... nl-nl.facebook.com Alternatieve en holist ische gezondheidsdienst. 

.instituut > posts > 10-tips-om-... nl-nl.facebook.com > Kleine Moslims. Organisatie. Korrel&Kruid. 

nstituut > posts > 10-t ips-om-.. .ln cacheAlternatieve en Vitaminen/supplementen. Moslim Perspectief. 
holistische gezondheidsdienst. Kleine Moslims. Organisatie. Korrel&Kruid. Religieuze organisatie. 

Vitaminen/supplementen. Moslim Perspectief. Religieuze organisatie. 

Altrient Nederland - Berichten I Facebooknl-nl.facebook.com > Plaatsen > Den 6 uur·. Waarom is Altrient C j uist nu niet te 

Haag > Altrient Nederlandnl-nl.facebook.com > Plaatsen > Den Haag > Altrient bestellen en wanneer zal het weer beschikbaar 
Nederland6 uur •. Waarom is Altrient C juist nu niet te bestellen en wanneer 

zal het weer beschikbaar zij n? ... Vitamine C antwoord op het nieuwe 

Coronavirus? - Medisch ... 

Bamature - Posts I Facebookwww.facebook.com > bamatureheist > 

postswww.facebook.com > barnatureheist > postsVitamine D is misschien wel 

de belangrijkste vitamine voor de weerstand . ... Corona en sterk werkende 

ESSENTiêLE OLIÊN Makkelijk toepasbaar, ... vergeet niet vandaag voor 12 u uw 

desem brood of koolhydraatarm brood te bestellen! 

Best Body Nutrition - Startpagina I Facebooknl-nl.facebook.com > .. . > 

Vitaminen/supplementen > Best Body Nutritionnl-nl.facebook.com > ... > 

Vitaminen/supplementen > Best Body NutritionVitaminen/supplementen ... 
Natürlich verfolgen auch wir die Entwicklungen rund urn das Coronavirus sehr 

genau und möchten an dieser Stelle an euch ... 

Brocks Homeopathie - Posts I Facebookwww.facebook.com > ... > Pharmacy / 

Drugstore > Brocks Homeopathiewww.facebook.com > ... > Pharmacy / 
Drugstore > Brocks HomeopathieOrthica helpt mee het corona-virus tegen te 

gaan! ... Als u hier besteld kunt u deze bestelling de volgende dag op komen 

halen, betalen hoeft pas in de winkel. ... Vitamine C is wat ons betreft een 
onmisbaar supplement in t ijden van virale ... 

zijn? ... Vitamine C antwoord op het nieuwe 
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Nergens zo voordelig Depyrrol bestellen, alles uit 
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> ... > Publicacioneses-la.facebook.com > ... > Publicaciones#covid19 helpt tegen ontstekingen en virussen - Grip op 
#coronavirus • Vitamine C ... Vitamine C helpt tegen ontstekingen en virussen - Koolhydraten. Vitamine C ... Als je niet met iDeal 
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... www.facebook.com > Lalanahuidkliniek > postswww.facebook.com > 
Lalanahuidkliniek > postsln cacheGeschrokken van alle Corona berichten? 
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kunnen bestellen en deze zijn vandaag binnen 
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Leef Bewust Nederland > Publicacioneses-la.facebook.com > ... > Leef Bewust gezondheidsorgaan van China, 'Shanghai ... beste > Publicaciones 
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vind nergens terug dat de overheid ... de overheid ... 

Doe 414 



Liv Eco ‐ Startpagina | Facebooknl‐nl.facebook.com › livecomedembliknl‐
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In Shanghai geldt vanaf 3 maart een officiële aanbeveling dat patiënten met 
een infectie door het coronavirus ...
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la.facebook.com › Magnesium‐forever‐1010708728990631 › postsIn deze tijd 
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complementairbeurs vandaag en morgen niet door vanwege het Corona ...

In deze tijd belangrijk om extra in te nemen, de 
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virus, stroomde mijn ... Terwijl overal de potjes vitamine C worden weg 
gehamsterd, knaag ik graag ...
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Corona virus bereidt zich uit. ... U kunt uw producten eenvoudig bestellen via 
http://mijnnotenwinkel.nl.
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salon of te bestellen in mijn webshop!
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Store › Natural Spices B.V.www.facebook.com › ... › Health Food Store › 
Natural Spices B.V.Niets kan het Corona virus buiten de deur houden maar een 
goede weerstand is van essentieel belang voor je immuunsysteem. Vitamine C 
heeft zoveel positieve effecten op je bindweefsel, bloedvaten, ... Glutenvrij 
paneermeel bestellen?
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maar een goede weerstand is van essentieel 
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Noor.Nature2017 › postsInzet Vitamine C bij Corona virus ... Vanwege de grote 
vraag naar de actie van Vitamine C (Camu Camu 1+1 gratis) hebben wij 
besloten ... Ik ga dit bestellen!
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OERsterkwww.facebook.com › Places › Heemskerk › OERsterkEerste Hulp bij 
Preventie Corona Bescherm jezelf zowel van buitenaf als… ... Voorbeelden zijn 
een tekort aan ijzer, vitamine B6, foliumzuur en/of vitamine B12, waardoor 
bloedarmoede en ... Waarom je beter geen vruchtensap kunt bestellen.
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alvast in de voorverkoop bestellen voor slechts € 29,95,‐ via onderstaande link.
Er is 1 product dat ik al mag verklappen en dat is mijn ...
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nl‐nl.facebook.com › orthica › posts › nog‐even‐
geduld‐fansen‐wij‐g...

Orthokliniek.com ‐ Startpagina | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Gezondheid/Schoonheid › Orthokliniek.comnl‐nl.facebook.com › ... › 
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voor gezorgd dat veel van deze producten ... Vitamine C bestellen? ... Vitamine 
C is misschien wel de bekendste vitamine.
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Orthomoleculaire‐Geneeskunde‐330901226993037Meer over vitamine C en 
andere orthomoleculaire stoffen tegen coronavirus? zie op www.ortho.nl 
(zowel "wat te doen" als een artsenprotocol). Vanmiddag kun ...

Meer over vitamine C en andere orthomoleculaire 
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Curcuma. Te bestellen op www.geluksstofjes.com https://www.rd.nl/…/inzet‐
vitamine‐c‐bij‐coronavirus‐opmerk ...
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Paloma Blue ‐ Home | Facebookwww.facebook.com › ... › Brand › 
Vitamins/Supplements › Paloma Bluewww.facebook.com › ... › Brand › 
Vitamins/Supplements › Paloma BlueCorona virus!!!! U kunt veilig bestellen 
via internet zoals u gewend bent. https://palomablue.nl/ ∙ U kunt bij ons 
diverse supplementen voor uw duiven vinden.

Corona virus!!!! U kunt veilig bestellen via 
internet zoals u gewend bent. 
https://palomablue.nl/ ∙ U kunt bij ons diverse 
supplementen voor uw duiven vinden.

www.facebook.com › ... › Brand › 
Vitamins/Supplements › Paloma Blue

Oost

Personal Fitness Nederland ‐ Apeldoorn ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com 
› ... › Personal Fitness Nederland ‐ Apeldoornwww.facebook.com › ... › 
Personal Fitness Nederland ‐ ApeldoornVitamine C beschermt tegen 
coronavirus ‐ Ortho Institute ... Elke maand zetten wij één supplement in het 
zonnetje, deze maand is dat toepasselijk de vitamine D3, ... Vitamine D helpt 
bij de groei en het behoud van stevige botten en tanden, de werking van 
spieren, een goed ... Meer weten of vitamine D bestellen? Laat het ...

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute ... Elke maand zetten wij één supplement 
in het zonnetje, deze maand is dat toepasselijk de 
vitamine D3, ... Vitamine D helpt bij de groei en 
het behoud van stevige botten en tanden, de 
werking van spieren, een goed ... Meer weten of 
vitamine D bestellen? Laat het ...

www.facebook.com › ... › Personal Fitness 
Nederland ‐ Apeldoorn
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Praktijk Helga Nooij ‐ Therapist ‐ Purmerend | Facebook ‐ 1 
...www.facebook.com › postswww.facebook.com › posts'Vitamine C wordt 
reeds gebruikt bij de preventie en behandeling van COVID‐19 in China en 
Korea, met goed resultaat.' Vitamine C is ... Media‐aanval op vitamine C‐
behandeling bij COVID‐19 Coronavirus ‐ Ortho Institute ... C bij je bestellen.

'Vitamine C wordt reeds gebruikt bij de preventie 
en behandeling van COVID‐19 in China en Korea, 
met goed resultaat.' Vitamine C is ... Media‐
aanval op vitamine C‐behandeling bij COVID‐19 
Coronavirus ‐ Ortho Institute ... C bij je bestellen.

www.facebook.com › posts

Praktijk Limoniet ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › praktijklimoniet › 
postswww.facebook.com › praktijklimoniet › postsWat is het verband tussen 
Corona ‐ weerstand ‐ magnesium? Mensen ... Praktijk Limoniet heeft nog 
voldoende supplementen op voorraad voor de ondersteuning van het 
immuunsysteem. Bestellen kan via Pb, whatsapp, telefoon of email.

Wat is het verband tussen Corona ‐ weerstand ‐ 
magnesium? Mensen ... Praktijk Limoniet heeft 
nog voldoende supplementen op voorraad voor 
de ondersteuning van het immuunsysteem. 
Bestellen kan via Pb, whatsapp, telefoon of email.

www.facebook.com › praktijklimoniet › posts

Praktijk Peper&Peen l Orthomoleculaire therapie ‐ Home 
...www.facebook.com › ... › Rijswijk › Alternative & Holistic Health 
Servicewww.facebook.com › ... › Rijswijk › Alternative & Holistic Health 
ServiceVitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho Institute. Door: 
Andrew ... In steeds meer horecagelegenheden kun je het bestellen: een kop 
verse gemberthee.

Vitamine C beschermt tegen coronavirus ‐ Ortho 
Institute. Door: Andrew ... In steeds meer 
horecagelegenheden kun je het bestellen: een 
kop verse gemberthee.

www.facebook.com › ... › Rijswijk › Alternative & 
Holistic Health Service

Praktijk Swaager ‐ Voedingsdeskundige ‐ Serooskerke ...nl‐nl.facebook.com › ... 
› Alternatieve en holistische gezondheidsdienstnl‐nl.facebook.com › ... › 
Alternatieve en holistische gezondheidsdienstTe bestellen via de shop of 
afhalen. Afhalen ... Beyuna Natuurlijke Vitamine C is een product ontwikkeld
volgens de nieuwste ... Vitamine D en het coronavirus.

Te bestellen via de shop of afhalen. Afhalen ... 
Beyuna Natuurlijke Vitamine C is een product 
ontwikkeld volgens de nieuwste ... Vitamine D en 
het coronavirus.

nl‐nl.facebook.com › ... › Alternatieve en 
holistische gezondheidsdienst

Praktijk Vitaal Van Baardwijk ‐ 180 fotos ‐ Salud/belleza ...es‐la.facebook.com › 
pages › Health‐Beauty › VitaalvanBaardwijk › postses‐la.facebook.com › pages 
› Health‐Beauty › VitaalvanBaardwijk › postsWist je dat je in de zon vitamine D 
opdoet? ... Vitamine C   ... Dit Corona virus is zo onwijs hardnekkig. ... Boost je 
immuunsysteem en kies oa voor vitamine C..

Wist je dat je in de zon vitamine D opdoet? ... 
Vitamine C   ... Dit Corona virus is zo onwijs 
hardnekkig. ... Boost je immuunsysteem en kies 
oa voor vitamine C..

es‐la.facebook.com › pages › Health‐Beauty › 
VitaalvanBaardwijk › posts

Vitacijn ‐ Vitamins/Supplements ‐ Appelscha ‐ 1 Review ‐ 76 
...www.facebook.com › Vitacijn › postswww.facebook.com › Vitacijn › 
postsArtikel: Vitamine C antwoord op het nieuwe Coronavirus? ... Wacht niet 
langer met bestellen: https://www.vitacijn.nl/elke‐dag‐van‐vitals‐90‐
tabletten.ht…

Artikel: Vitamine C antwoord op het nieuwe 
Coronavirus? ... Wacht niet langer met bestellen: 
https://www.vitacijn.nl/elke‐dag‐van‐vitals‐90‐
tabletten.ht…

www.facebook.com › Vitacijn › posts

Praktijk Waterlander ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › Medisch 
en gezondheid › Praktijk Waterlandernl‐nl.facebook.com › ... › Medisch en 
gezondheid › Praktijk WaterlanderVitamine C heb ik op voorraad. Volgende 
week ga ik voor mezelf enkele etherische oliën bestellen van het merk Chi. Ik 
werk zelf graag met Chi, omdat deze ...

Vitamine C heb ik op voorraad. Volgende week ga 
ik voor mezelf enkele etherische oliën bestellen 
van het merk Chi. Ik werk zelf graag met Chi, 
omdat deze ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Medisch en gezondheid 
› Praktijk Waterlander

Schoonheidssalon Marija Nanninga ‐ Opslag | Facebookda‐dk.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › postsda‐dk.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts22.42 ∙. Preventief....neem iedere 
dag vitamine C kijk filmpje onderstaande link ... China adviseert officieel 
vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij doen ‐.

22.42 ∙. Preventief....neem iedere dag vitamine C 
kijk filmpje onderstaande link ... China adviseert 
officieel vitamine C bij Corona Virus ‐ Dit kun jij 
doen ‐.

da‐dk.facebook.com › 
SchoonheidssalonMarijaNanninga › posts
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Skin Care Center ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › 
skincarecenterdenbosch › postsnl‐nl.facebook.com › skincarecenterdenbosch › 
posts... Dermalogica en Advanced Nutrition Programme supplementen te 
bestellen, ... het coronavirus (COVID‐19) en het advies van onze branche 
organisaties zijn ...

... Dermalogica en Advanced Nutrition 
Programme supplementen te bestellen, ... het 
coronavirus (COVID‐19) en het advies van onze 
branche organisaties zijn ...

nl‐nl.facebook.com › skincarecenterdenbosch › 
posts

Squalan I Natural Skincare ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › 
Squalan I Natural Skincarenl‐nl.facebook.com › ... › Squalan I Natural 
SkincareWe zijn super blij dat wij namens Amazonia deze vitamine bommetjes 
nog aan jullie ... Kijk hier wat je wil bestellen: https://squalan.com/amazonia‐
acai/ en geef je ... Eerste Hulp bij Preventie Corona Bescherm jezelf zowel van 
buitenaf als…

We zijn super blij dat wij namens Amazonia deze 
vitamine bommetjes nog aan jullie ... Kijk hier wat 
je wil bestellen: https://squalan.com/amazonia‐
acai/ en geef je ... Eerste Hulp bij Preventie 
Corona Bescherm jezelf zowel van buitenaf als…

nl‐nl.facebook.com › ... › Squalan I Natural 
Skincare

Total Beauty ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel › 
Schoonheidssalon › Total Beautynl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel › 
Schoonheidssalon › Total BeautyHebben jullie dit interessante artikel al 
gelezen over de invloed van vitamine C op het Corona virus? Om iedereen 
hierbij te kunnen helpen hebben wij daarom ...

Hebben jullie dit interessante artikel al gelezen 
over de invloed van vitamine C op het Corona 
virus? Om iedereen hierbij te kunnen helpen 
hebben wij daarom ...

nl‐nl.facebook.com › ... › Gorssel › 
Schoonheidssalon › Total Beauty

Vitakruid ‐ 618 foto's ‐ 63 recensies ‐ Vitaminen/supplementen ...nl‐
nl.facebook.com › ... › Vitakruid › Berichtennl‐nl.facebook.com › ... › Vitakruid › 
BerichtenOok hier vraagt het coronavirus het uiterste van onze organisatie: ... 
www.vitakruid.nl/vitamine‐c/gebufferde‐vitamine‐c‐100‐caps ... Van Den Berg 
Steenvoorden Bas van den Berg,ook een hele goede ,kan ook via internet 
bestellen geloof ik .

Ook hier vraagt het coronavirus het uiterste van 
onze organisatie: ... www.vitakruid.nl/vitamine‐
c/gebufferde‐vitamine‐c‐100‐caps ... Van Den 
Berg Steenvoorden Bas van den Berg,ook een hele 
goede ,kan ook via internet bestellen geloof ik .

nl‐nl.facebook.com › ... › Vitakruid › Berichten Zuid

Vitamine D tekort en hyperventilatie... ‐ Hyperventilatie Coach 
...www.facebook.com › hyperventilatiecoach › photos › vitamine‐d‐
tek...www.facebook.com › hyperventilatiecoach › photos › vitamine‐d‐
tek...In cache19 mei 2018 ‐ Vitamine D tekort en hyperventilatie gaan vaak 
samen. Hoe dat zit leg ik je hier uit. Zo zijn er meer vitamine en mineralen die 
heel belangrijk ...

19 mei 2018 ‐ Vitamine D tekort en 
hyperventilatie gaan vaak samen. Hoe dat zit leg 
ik je hier uit. Zo zijn er meer vitamine en 
mineralen die heel belangrijk ...

www.facebook.com › hyperventilatiecoach › 
photos › vitamine‐d‐tek...

Vitstore.com ‐ Voedingsdeskundige ‐ Gorinchem ‐ 22 ...nl‐nl.facebook.com › 
Plaatsen › Gorinchem › Natuurvoedingswinkelnl‐nl.facebook.com › Plaatsen › 
Gorinchem › NatuurvoedingswinkelAlleen dit weekend nog 20% korting op alle 
supplementen. ... favoriete Vitalize supplementen 24 uur per dag eenvoudig 
en snel bestellen op Vitstore.com. ... Je leest alles over hoe Vitstore omgaat 
met het coronavirus op https://bit.ly/2QxR0TX

Alleen dit weekend nog 20% korting op alle 
supplementen. ... favoriete Vitalize supplementen 
24 uur per dag eenvoudig en snel bestellen op 
Vitstore.com. ... Je leest alles over hoe Vitstore 
omgaat met het coronavirus op 
https://bit.ly/2QxR0TX

nl‐nl.facebook.com › Plaatsen › Gorinchem › 
Natuurvoedingswinkel

Voed je wijzer ‐ Berichten | Facebooknl‐nl.facebook.com › voedjewijzerr › 
postsnl‐nl.facebook.com › voedjewijzerr › postsVandaag weer nieuwe 
bestelling vitamine C binnen.. mijn advies: begin er nu alvast mee en wacht ... 
Vitamine C nodig?nog een beperkte voorraad, graag een pb als je wilt 
bestellen ... Coronavirus...hoe versterk ik mijn immuunsysteem.

Vandaag weer nieuwe bestelling vitamine C 
binnen.. mijn advies: begin er nu alvast mee en 
wacht ... Vitamine C nodig?nog een beperkte 
voorraad, graag een pb als je wilt bestellen ... 
Coronavirus...hoe versterk ik mijn 
immuunsysteem.

nl‐nl.facebook.com › voedjewijzerr › posts
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ZoNice Zonnestudio & IJssalon Harderwijk ‐ Startseite ...de‐de.facebook.com › 
Orte › Harderwijk › Sonnenstudiode‐de.facebook.com › Orte › Harderwijk › 
SonnenstudioVitamine D3 is absoluut essentieel voor een goede weerstand en 
gezondheid. Zeker op dit moment met de uitbraak van het Corona virus! Het 
staat ook bekend ...

Vitamine D3 is absoluut essentieel voor een 
goede weerstand en gezondheid. Zeker op dit 
moment met de uitbraak van het Corona virus! 
Het staat ook bekend ...

de‐de.facebook.com › Orte › Harderwijk › 
Sonnenstudio

Zonnestudio SunAngel Maastricht ‐ Posts | Facebookwww.facebook.com › ... › 
Zonnestudio SunAngel Maastrichtwww.facebook.com › ... › Zonnestudio 
SunAngel MaastrichtWij ZIJN OPEN !!! Ook vandaag zijn wij weer gewoon 
open van 10u tot 21u🤗 voor dat beetje ontspanning en een Vitamine‐D 
Boost in deze vervelende tijd.

Wij ZIJN OPEN !!! Ook vandaag zijn wij weer 
gewoon open van 10u tot 21u🤗 voor dat beetje 
ontspanning en een Vitamine‐D Boost in deze 
vervelende tijd.

www.facebook.com › ... › Zonnestudio SunAngel 
Maastricht
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• : Wij hebben geen fake account op social media en zien het niet zitten om op eigen
naam te zoeken is hier een instructie voor? Voor open sites hebje geen account nodig. Voor
fake account kan jenet zoveel prijsgeven als je wilt al je maar niet liegt. Bv in mijn geval

Regio west heeft nog onvoldoende ervaring met het werken met een social media account.
Daarnaast is het gebruiken van een account op eigen naam zoals  niet wenselijk
aangezien het om grote bedragen gaat bij het opleggen van bestuurlijke boetes en de
connectie met agressie en privesfeer te gemakkelijk te leggen is voor ons als inspecteurs.

 -V.w.b. Facebook, wat ik zelf meestal doe is in eerste instantie de website bekijken,
daar staat vaak een verwijzing naar facebook. Dat is eigenlijk altijd een open account en kan
je op zonder zelf een Facebook account te hebben. Vervolgens leg je de info die je ziet vast
en kan je, indien van toepassing, opnemen in de maatregel. Wellicht kunnen we zoiets
afspreken? goed plan Of wil je juist ook de besloten Facebook groepen benaderen? nee

• Als je na een melding geen lijst kan invullen voor corona, dan als horen registreren in ISI
met internetinspectie lijst bij dit bedrijf? Dat weet ik niet. Wie wel??
De inspectie naar medische claim mbt corona is wel uitgevoerd dus kan dan toch gewoon
de lijst ingevuld worden (bij klacht nav klacht en anders gewoon met internetinspectie en
geen maatregel etc)
(-Wanneer je een inspectie in ISI zet n.a.v. een corona mosmelding, is de bezoekreden dan
evengoed ‘AL internetinspectie’? Nee nav klacht?En vul je naast de IL ‘BBHH2034 BED
Internet Corona claims’, ook nog de IL ‘BB0401 BED GFL, RASFF, mos, melding’ in? ) ja lijkt
mij?

* Hebben wij het goed begrepen dat we alleen handhaven voor medische claims en niet voor
gezondheidsclaims? We melden  in eerste instantie telefonisch. Verwijzen naar Corona zal
denk ik altijd gezien moeten worden als medisch
Hoezo bellen? Waar staat die afspraak? Is wel een goed idee aangezien Kennisgevingen en
waarschuwingen met vertraging gestuurd worden maar is nu niet standaard werkwijze. En
gaat het om medische claims of alleen corona-gerelateerde claims?

• Nu kom ik dit tegen , geen specifieke verwijzing naar corona maar wel naar virussen. Wat
doen we hier mee?
Ik zou zeggen meenemen. Ze wekken wel de suggestie  heel duidelijk. “In deze periode”
Welke ziekte behandelen voorkomen of genezen ze dan?? Lijkt mij juridisch dun…”nare
virussen”? staat niet bij “virale infectie”… “verhogen weerstand” komt eerder richting
gezondheidsclaim lijkt mij..

• Hoe leg je de overweging “kleine onderneming”? standaard is direct RVB en
alleen bij twijfel zoals “eenvoudige website”??
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Verkooppunten Over - Advies & Opleidingen Contact Welkom! Log in als: Doe 416 

Alles • Waar ben Je naar op zoek? 0. 

TEA TREE 

RST AID 

ie/Huile 
IOO%bio1 

. f 
Categorieën Prod~ en van de maand 

SOCIAL MEDIA 

BliJf altijd op de hoogte van acties. 

nieuws en tips via onz.e sociale media. 

Je hoeft niks meer te missen! 

Wil jij werken met 100% natuurlijke 

huidverbetering en Oen Je een 

professional in óe beautybranche? 

Ontdelr 
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TEA TREE 
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nieuwe aanbiedingenl Bekijk hier alle 
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PROFESSIONAL? 
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Meer weten over aromatherapie en onze 
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Samen met Jou staan we sterk tegen 

eenzaamheid bij ouderen. Het project 
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Verkooppunten Over- Advies & Opleidingen Contact Well"-om! Log in als: Doe 417 

Alles • Waar ben Je naar op zoek? 0. 

TEA TREE 

RST AID 

ie/Huile 
IOO%bio1 

Categorieën Producten van de maand 

• 

Dreams 2.0 Aromadiffuser 
Prachtige aromaversruiver wJn 

lichtdoorlarend melkglas.. 

***** (15 re11iews) 

.., Op voorraad € 59,96 

'"'"'"°'9"""-' 
l!.A1w Wi.i► :0 

~ 

Bio spirulina 500 mg 
tabletten, 190 stuks 
Het meesi: complete natuurlijke 

voedingssupplement dat er bestaat! 

***** (24 reviews) 

~ Op voorraad € 24,50 

PROFESSIONAL? 

TEA TREE 
100% a o 

SPIRULINA 

Cri kwa.H:cii:: siYlds '079: -
Categorieën 

• Aromatherapie 

• Luchtzuivering 

• voedingssupplementen 

• Sfeer Beïnvloeding 

• Natuurlijke Cosmetica 

• Overige producten 

• Aanbiedingen 

• 

l\roma Inhaler 
De onverwoestban::- \roma Inhaler! 

***** (5 reVJewsJ 

.., Op voorraad 

Tea Tree olie, Eko 

€ 7,95 

• 

Een zeer breed irrzerbare eerste hulp. Oe:e 

ohewordt ook wel wonderolie genoemd. 

***** (42 f€r~iews) 

.., Op voorraad 

Klantenservice 

• Betaalmogelijkheden 

• Bestellingen 

• Retourneren 

• Advies & Opleidingen 

• Algemene voorwaarden 

• Prîvacystatement 

• Verkooppunten 

• Contact 

€ 8,95 

DAVOS 

• 
Davos Kuurolie -
luchtzuivering 
Een heerlijke olie voor gewnde luchtwegen 

en een ideale frisse geur in huis! 

***** (58 reviews) 

.., Op voorraad € 8,95 

Tea Tree & Lavendel spray 
Tea Tree spray, zuivert, 11erkoelt, verzorgd 

de rode en gevoelige huidl 

***** (6 re111ews) 

.., Op voorraad 

VERTARGIL 

Waarom Chi.nl? 

€ 12,50 

• AllO~L\ SSAGE 

.,,; Veilig en vertrouwd betalen 

" Voor 14:00 besteld, zelfde dag verzonden 

ttt/ Gratis advies door specialisten 

.,,; Groot 100% natuurlijk assortiment 

" Pure en eerlijke producten 

Algemene voorwaarden I Privacy I Cookies I Realïsatie webshop: Flashpoinc 

Kiyoh 
2543 beoordelingen 

Beoordeel ons ) 

Zero Plastic Inside 
Chi Is natuurlijk 100%vrij van 

'microplastics', al sinds 1979! 
Meer informatie > 

Onze producten zijn ook bij 
jou in de buurt te koop! 

Klik hier voor de 
dichtstbijzijnde winkel. 

VügoIB 0 (;) 0 6) 

Contact: 

E info@ 

T 
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