


 



 

2019-0007066 foto's



Van: NVWA
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0007066 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 10540905
Datum: donderdag 31 januari 2019 12:04:41
Bijlagen: 10540905 1429977 Pizzadoos voorkant.jpg

10540905 1429978 Pizzadoos achterkant 1.jpg
10540905 1429979 Pizzadoos achterkant 2.jpg

NVWA logo

Melding Levensmiddelen

Basisgegevens
Bent u een: Particulier

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee

Meldergegevens zoals opgegeven door melder

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Postcode  

Huisnummer

Straat  

Plaats

Land Nederland

Email
E-mail

Telefoon
Telefoon

Omschrijving van de melding
Kunt u een
korte
omschrijving
geven van
uw melding?

Het gaat om een pizza van de . De pizzanaam is 4 KAZEN, terwijl de gorgonzola (1
van de 4 kazen) slechts 0,5% bedraagt en de Emmentaler 3,8%. Je proeft dit werkelijk
niet in de pizza. Er is blijkbaar een kruimeltje in gestopt om zo maar te mogen spreken
over 4 kazen. Heel vervelend, wij voelen ons echt belazerd door deze zeer misleidende
tekst en afbeelding op de voorkant van de doos.

Datum en
tijdstip
constatering

25-01-2019 20:00

Locatie waarover de melding gaat
Kunt u
aangeven op
welke

2019-0007066 melding levensmiddelen







Wat is de datum van aankoop? 25-01-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? 4 KAZEN Edammer Mozzarella Emmentaler Gorgonzola RIJKELIJK BELEGD en met een krokante

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/42e2895f 7877 4e8

2019-0007066 melding 





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/42e2895f 7877 4e8

2019-0007066 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht







Wat is de datum van aankoop? 30-01-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? in de ingredientendeclaratie staat geen suiker vermeld, maar in de voedingswaarde wel

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/e1a0fb15 0ed4 4853

2019-0007299 melding





Notities 
Klacht besproken met .

01-02-2019 13 17 52

De melder heeft geen e-mail en gezien de ernst van de klacht het mailadres van ons info@nvwa.nl vermeld bij de gegevens van de melder.

01-02-2019 13 16 57

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/65edba89 83c8 4d94

2019-0007299 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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)

Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: maandag 4 februari 2019 14:16

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0007749 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10543020

Bijlagen: 10543020_1431349_IMAG2972~2.jpg; 10543020_1431350_IMAG2971~2.jpg

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 
Bij dit voormalig pluimveebedrijf (sinds ongeveer een half jaar gesloten) staat een 

schuurtje met een eierautomaat waar nog steeds eieren gekocht kunnen worden. Aan 

2019-0007749 melding levensmiddelen
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omschrijving 

geven van 

uw melding? 

de straat staat nog steeds een groot reclamebord dat het om vrije uitloopeieren gaat. 

Met een 2 sterren beter leven keurmerk.  

Toen wij een paar maand geleden thuiskwamen van het halen van een doos eieren 

zagen wij echter op de stempel dat het om scharreleieren gaat. Toen wij hierover 

contact opnamen werd er gezegd dat dat met de ophokplicht te maken had die toen 

gold. Nu een hele tijd later waarin al lang geen ophokplicht meer geld blijken ze nog 

steeds scharreleieren te verkopen. In het schuurtje hangt wel een kopietje waar dat 

wel op vermeld staat, maar het grote reclamebord waar mensen mee gelokt worden 

klopt gewoon niet. Dit bord misleid mensen! En de kopietjes binnen zijn makkelijk over 

het hoofd te zien. 

Ik vind dit duidelijke kopersmisleiding! Ze maken misbruik van een bord wat al lang 

verleden tijd is, van hun naam, maar waar mensen niet van op de hoogte zijn. Ik voel 

me in ieder geval knap voor de gek gehouden! 
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

02-02-2019 
  

14:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie 

uw melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

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

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 

  

 

Wat is het merk van het product? ? 
 

Wat is de naam van de producent? ? 
 

Wat is de productsoort? eieren 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 10 
 

Wat is de soort verpakking? Karton 
 

2019-0007749 melding levensmiddelen
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Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wat is de datum van de aankoop? 02-01-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Op het bord aan de straat zou het om vrije 

uitloopeieren gaan. Aan de stempel op het 

product kun je echter afleiden dat het 

scharreleieren zijn. 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen en/of 

foto's toevoegen 
10543020_1431349_IMAG2972~2.jpg 

 

Let op: Maximaal 1 MB per 

bijlage 
 

Hier kunt u bijlagen en/of 

foto's toevoegen 
10543020_1431350_IMAG2971~2.jpg 

 

Let op: Maximaal 1 MB per 

bijlage 
 

  

 

Heeft u nog opmerkingen 

over deze vragenlijst? 
Ik heb geprobeerd zo volledig mogelijk in te vullen, maar wist een 

heleboel helaas niet 
 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0007749 melding levensmiddelen





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

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

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 10

Wat is de soort verpakking? Karton

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/38b29182 55bf 4f0

2019-0007749 melding



Wat is de datum van aankoop? 02-01-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Op het bord aan de straat zou het om vrije uitloopeieren gaan  Aan de stempel op het product kun je e
het scharreleieren zijn

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/38b29182 55bf 4f0

2019-0007749 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/38b29182 55bf 4f0

2019-0007749 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 13:50

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: Inspect zaaknummer 2019-0007918kenmerk 10543999

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam   
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 
  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 

omschrijving 

geven van 

uw melding? 

ik ben gisteren op maandag 4 februari 2019 gaan eten bij de restaurant  op de 

. 

ik had toen Marinara pasta besteld vervolgens heb ik rauwe pasta gekregen stond op 

de menu dat er verschillende zeevruchten erin waren. 

ik heb maar 2 garnalen gekregen en 2 krab. 

ook kreeg ik niet een volle bord net als normaal maar alleen de helft. 

2019-0007918 melding levensmiddelen
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Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0007918 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? ik heb gezien dat de eten niet klopt net als wat op de menu kaart staat en dat de paste rauw is

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/a217395c 7056 40

2019-0007918 melding





Notities 
Meldster geeft aan als adres , maar heeft waarschijnlijk de cijfers omgedraaid 

05-02-2019 16 08 51

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/a217395c 7056 40

2019-0007918 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: woensdag 6 februari 2019 18:19

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0008166 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10545475

Bijlagen: 10545475_1432665_20190206_Handhavingsverzoek_ .docx; 10545475_1432666

_voor_in_hh_verzoek__verpakking.jpg; 10545475_1432667

_voor_in_hh_verzoek_ingredienten.jpg

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Tussenvoegsel  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

2019-0008166 melding levensmiddelen
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Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 

omschrijving 

geven van uw 

melding? 

Handhavingsverzoek in verband met ontbreken van kwid op meergranenproduct bij  

in strijd met Verordening (EU) nr.1169/2011 (de Etiketteringsverordening). 
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

30-01-2019 
  

18:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie 

uw melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 

  

 

Wat is het merk van het product? meergranenpannenkoekenmix 
 

Wat is de naam van de producent? 

 bakmix voor 

pannenkoeken 

meergranen  
 

Wat is de productsoort? bakmix pannenkoeken 
 

Wat is de omschrijving van het product? bakmix pannenkoeken variant 

meergranen. 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 400 
 

Wat is de soort verpakking? Karton 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

2019-0008166 melding levensmiddelen
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Wat is de datum van de aankoop? 30-01-2019 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? De ingrediëntendeklaratie bevat geen 

percentage van de individuele granen. In 

strijd met de etiketeringsrichtlijn (EU) 

1169/2011. 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

Hier kunt u bijlagen 

en/of foto's 

toevoegen 

10545475_1432665_20190206_Handhavingsverzoek_ .docx 
 

Let op: 

Maximaal 1 MB 

per bijlage 
 

Hier kunt u bijlagen 

en/of foto's 

toevoegen 

10545475_1432666_voor_in_hh_verzoek__verpakking.jpg 
 

Let op: Maximaal 1 

MB per bijlage 
 

Hier kunt u bijlagen 

en/of foto's 

toevoegen 

10545475_1432667_voor_in_hh_verzoek_ingredienten.jpg 
 

Let op: Maximaal 1 

MB per bijlage 
 

  

 

Heeft u nog 

opmerkingen over 

deze vragenlijst? 

Deze melding betreft een handhavingsverzoek welke u ook per post 

zal worden toegestuurd. 
 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0008166 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? De ingrediëntendeklaratie bevat geen percentage van de individuele granen  In strijd met de etiketerin
1169/2011

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

Voornaam

Tussenvoegsel  

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/a8ccf5ce 2ef3 43f7

2019-0008166 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/a8ccf5ce 2ef3 43f7

2019-0008166 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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Van: NVWA <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 13:32

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0010646 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10549301

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht  
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 

Telefoon  
 

  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 

omschrijving 

in deze winkel ligt wederom een artikel zonder label, herkomst en/of samenstelling 

namelijk: rookworsten 5 voor 5 euro. Ik wil wel weten wat ik eet en waar het vandaan 

komt. Dit bedrijf heeft regelmatig duisteren partijen. 

2019-0010646 melding levensmiddelen
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geven van 

uw melding? 
Mogelijk moeten de spelregels eens uit gelegd worden. 

 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

11-02-2019 
  

12:14 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven op 

welke locatie 

uw melding 

betrekking 

heeft? 

Adres 
 

Bedrijfsnaam  
 

Postcode  
 

Huisnummer 9 
 

Straat  
 

Plaats Almere 
 

Land Nederland 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Etikettering bij levensmiddelen 
 

Wilt u de melding verder specificeren? Ingrediëntendeclaratie ontbreekt/onvolledig 
 

Wilt u aangeven waar het levensmiddel onder valt? Overige levensmiddelen 
 

  

 

Melding - Productgegevens 

  

 

Wat is het merk van het product? onbekend 
 

Wat is de naam van de producent? onbekend 
 

Wat is de productsoort? rookworsten 
 

Wat is de omschrijving van het product? rookworst 
 

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)  onbekend 
 

Wat is het EG-nummer van het product? onbekend 
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? kilogram 
 

Wat is de hoeveelheid? 1 
 

Wat is de soort verpakking? Plastic 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Nee 
 

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? ik gezien dat de etikettering ontbreekt 
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

2019-0010646 melding levensmiddelen
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Zijn de gegevens van de producent bekend? Nee 
 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0010646 melding levensmiddelen





Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? ik gezien dat de etikettering ontbreekt

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/5c11fab0 4320 4739

2019-0010646 melding
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