


Notities 
MOS 769834.00 

22-01-2019 07 09 08

conform afspraak formulebeheer, invoeren in MOS

07-01-2019 18 49 40

Sluit zaakinformatie 

Inspect

29 6 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/229d94e5 f2d4 494

2019-0000007 afhandelingsbericht





 



 





Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Page 2 of 2Inspect

30 6 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/456e9292 ba99 46

2019-0000007 melding





Notities 
MOS 769834.00 

22-01-2019 07 09 08

conform afspraak formulebeheer, invoeren in MOS

07-01-2019 18 49 40

Sluit zaakinformatie 

Inspect

30 6 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/456e9292 ba99 46

2019-0000007 ontvangstbevestiging









Wat is de soort verpakking? Overig

Geef een toelichting geen

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/b4c3847b a39d 4a6e

2019-0000309 melding



Wat is de datum van aankoop?

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

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

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

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/b4c3847b a39d 4a6e

2019-0000309 melding
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)

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

Verzonden: maandag 14 januari 2019 12:56

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0002022 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 

10523460

 

Melding Levensmiddelen 
  

Basisgegevens 

Bent u een: Particulier 
 

  

 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

 

  

 

Meldergegevens zoals opgegeven door melder 
  

 

Voornaam  
 

Achternaam  
 

Geslacht Vrouw 
 

Postcode  
 

Huisnummer  
 

Toevoeging  
 

 
 

Straat  
 

Plaats  
 

Land Nederland 
 

  

 

Email 

E-mail 
 

  

 

Telefoon 
  

 

Omschrijving van de melding 

Kunt u een 

korte 

omschrijving 

Dure busjes oplosthee van  blijken voor > 92 - 93%% uit suiker te bestaan! 

Er zit nog geen 1-2% thee extract in. Mag dit product überhaupt thee of oplosthee 

heten? Op de achterzijde schrik je je rot als je de ingrediëntenlijst leest. Ik wil zelf 

2019-0002022 klacht
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geven van 

uw melding? 
graag suikervrij leven en bij een product dat als thee / oplosthee wordt verkocht 

verwacht je niet > 92 - 93% suiker.  noemt het zelf een verantwoord 

product. Mijn beide ouders diabetes. Ik probeer te voorkomen dat ik het ook krijg. Hoe 

kan dit als verantwoord product en als thee verkocht worden?  
 

Datum en 

tijdstip 

constatering 

14-01-2019 
  

12:00 
 

 

  

 

Locatie waarover de melding gaat 

Kunt u 

aangeven 

op welke 

locatie uw 

melding 

betrekking 

heeft? 

Website 
 

Website 
 

[Verder >>] 
 

  

   

Melding - Onderwerp 

  

 

Waar gaat uw melding over? Misleidende informatie 
 

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

Bij Bijzondere eet- en drinkwaren kunt u denken aan zuigelingenvoeding, babyvoeding, 

maaltijdvervangers, 

sportvoeding, voedingssupplementen, kruidenpreparaten (gezondheidsproduct), e.d. 

  

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

  

 

Melding - Productgegevens 

  

 

Wat is het merk van het product?  
 

Wat is de naam van de producent?  
 

Wat is de productsoort? Oplosthee 
 

Wat is de omschrijving van het product? 3 soorten oplosthee. Op wikkel en website 

heten ze: 

 

Groene thee, munt & kamille oplosthee 

Oplosthee 20 kruiden 

Oplosthee Rooibos 
 

Tot wanneer is het product ten minste houdbaar? 20-04-2018 
 

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)   
 

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram 
 

Wat is de hoeveelheid? 200 
 

Wat is de soort verpakking? Karton 
 

Heeft u de verpakking bewaard? Ja 
 

Wat is de datum van de aankoop? 04-01-2019 
 

2019-0002022 klacht
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Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft 

gezien? 
Lijkt op soort  smaakt als 

suikerwater niet naar  
 

  

 

Melding - Betrokkenen 
  

 

Zijn de gegevens van de producent bekend? Ja 
 

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

[Verder >>] 
 

  

Betrokkenen toevoegen bij melding 
  

 

  

 

Wilt u de betrokkene selecteren? Producent 
 

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven?  
 

Bedrijfsnaam  
 

Postcode  
 

Straat  
 

Plaats Amsterdam 
 

Land Nederland 
 

  

 

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding bekend? Nee 
 

  

 

[Verder >>] 
 

  

  

 

  

 

Heeft u nog opmerkingen over 

deze vragenlijst? 
Ik kan 3 fotobestanden mailen van  

 

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

2019-0002022 klacht





Wat is de datum van aankoop? 04-01-2019

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Lijkt op soort  smaakt als suikerwater niet naar 

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht Vrouw

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/64ef9200 ebe6 42ec





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/64ef9200 ebe6 42ec

2019-0002022 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht







Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Op de voorkant staat Olive mix  Dat is een misleidende aanduiding  Het is een notenmix met slechts 2
zwarte olijvenringen  

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht Man

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Huisletter

Straat

Plaats

Land Nederland

E-mail

Telefoonnummer

Bent u een medehandhaver of professional? Nee

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/863e418c e944 41df

2019-0003222 zaakgegevens





Notities 
Volgens site is dit het juiste adres: 

19-01-2019 23 50 16

Sluit zaakinformatie 

Inspect

8 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/863e418c e944 41df

2019-0003222 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht





 





Tot wanneer is het product ten minste houdbaar?

Wat is de productcode (NB niet de streepjescode)

Wat is het EG-nummer van het product?

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

Wat is de eenheid van inhoud / gewicht? gram

Wat is de hoeveelheid? 1

Wat is de soort verpakking? Overig

Geef een toelichting Onbekend

Heeft u de verpakking bewaard? Nee

Bijlagen

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/25e0c56e 99d7 45a

2019-0003584 melding



Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? Onterechte medische claim, zou kankercellen blokkeren

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

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geslacht Man

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/25e0c56e 99d7 45a

2019-0003584 melding
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Van: noreply@nvwa.nl <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: dinsdag 22 januari 2019 21:11

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0003584 3 Betreft een klacht met kenmerk 10531143

Bijlagen: 10531143_1426248_IMG_2752.JPG

  

Meldingen- en klachtenformulier NVWA 
 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Nee 
 

  

  

Uw gegevens 

Voorletter(s), 

tussenvoegsel en 

achternaam 

 
  

  
  

 
  

M 
 

 

Straatnaam  
 

Huisnummer  
 

To
 

Postcode  
 

Plaatsnaam  
 

 

Land Nederland 
 

Telefoon  
 

E-mailadres 
 

  

 

Selecteer 

hoofdgroep van de 

klacht 

Overig 
 

Omschrijving 

overige 

onderwerpen 

medische claim gerstegras 
 

Uw klacht 

(vermeld hierin zo 

nauwkeurig 

mogelijk ook de 

locatie) 

 Weert, beweert in een brochure 

dat Gerstegras (hordeum vulgare) o.a. borstkankercellen blokkeert. 

Mijn echtgenote  heeft borstkanker gehad en zij 

gruwde bij het lezen van deze reclame die verwachtingen wekt bij 

mensen die ernstig ziek zijn.  maakt deel uit van -

 Weert dat eerder wegens misleiding, negatief in het 

nieuws geweest is bij Radar van Avro/Tros. Werkmaatschappijen van 

, 

  Ik hoop dat de 

NVWA deze klacht gaat onderzoeken. Het telefoonnummer van deze 

nepfirma is . fax  

 

Hoogachtend, 

 

2019-0003584 meldingen en klachtenformulier
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Datum 

constatering 
16-01-2019 

 

Tijd constatering 12:15 
 

 

  

Uploaden bijlage max 2,5 Mb (foto) 10531143 1426248 IMG 2752.JPG 
 

  

 

  

   

   

 

2019-0003584 meldingen en klachtenformulier





Notities 
Ik heb heel Google afgezocht naar eventuele bedrijfsgegevens van  Helaas niks kunnen vinden. Alleen maar klachten kunnen vinden over deze onderne

postbus adres bekend.

22-01-2019 21 52 52

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/25e0c56e 99d7 45a

2019-0003584 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht







Wat is de datum van aankoop?

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? plaats:  Vlissingen -  - Vlissingen

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

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

Sluit zaakinformatie 

Inspect

10 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/7f93eff3 a0a0 41e4

2019-0003974 melding
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Van: noreply@nvwa.nl <dndhZm9ybWRlc2tAdndhLm5s=noreply@NVWA.nl>

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 16:08

Aan: NVWA Klantcontactcentrum

Onderwerp: 2019-0003974 773521.00 3 Betreft een klacht met kenmerk 10533146

  

Meldingen- en klachtenformulier NVWA 
 

Wilt u uw klacht anoniem registreren? Ja 
 

  

  

  

 

Selecteer hoofdgroep van de klacht Overig 
 

Omschrijving overige onderwerpen aanprijzing volledige zuigelingenvoeding H.A. 1 
 

Uw klacht 

(vermeld hierin zo nauwkeurig mogelijk ook de locatie) 
plaats:  Vlissingen - 6 

in aanbiedings-/kortingsdisplay werden 3 pakken voll  

zuigelingenvoeding H.A. 1  aangeprezen met  

35% t.o.v. de gangbare verkoopprijs. 

dit heb ik op dinsdag 22 januari bij de medewerkster   

servicebalie aangegeven dat dit niet mag en dat gevr     

geven aan de bedrijfsleidster. 

op donderdag 24 januari stonden deze 3 pakken nog 

korting voor de verkoop. 
 

Datum constatering 24-01-2019 
 

Tijd constatering 11:30 
 

 

  

  

 

  

   

   

 

2019-0003974 meldingen- en klachtenformulier





 



Van: NVWA
Aan: NVWA Klantcontactcentrum
Onderwerp: 2019-0005358 Melding: Levensmiddelen (TIP), betreft een klacht met kenmerk 10540024
Datum: woensdag 30 januari 2019 11:56:05
Bijlagen: 10540024 1429492 50849920 1134701423371399 8189549150732288000 n.jpg

10540024 1429493 51161418 282094265819962 6314808789455339520 n.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 Man

Postcode

Huisnummer

Straat

Plaats

Land Nederland

Email
E-mail

Telefoon
Telefoon

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

deze zogenaamde gezonde suikerloze chocomel bevat de chemische zoetstoffen
acesulfaam dat uit de testen blijkt kankerverwekkend te zin slecht voor de darmflora en
zelfs giftig bij verwarming.
en de stof sucralose waarop het lichaam reageert door insuline aan te maken om de
suikers te bestrijden die er niet zijn en je gewoon dikmaken.

en dan cellulose en cellusosegom is iets dat in planten voorkomt al onder de noemer
polymeer valt waar oa papier mee word gemaakt en niet verteerbaar is voor mensen.

Carrageen is een gecompliceerd mengsel van polysachariden.

Het is een natuurlijk product en wordt gewonnen uit bepaalde soorten zeewier afkomstig
uit Europa, Amerika en Azië.

Carrageen wordt toegepast in zeer veel voedingsmiddelen als verdikkingsmiddel en
stabilisator. Carrageen moet als ingrediënt gedeclareerd worden met E-nummer 407 of
407a. Een bekende toepassing is bijvoorbeeld chocolademelk.

2019-0005358 melding levensmiddelen



Gebruik van hoge concentraties carrageen kan leiden tot flatulentie.

Wetenschappers [1] hebben ernstige bezorgdheid geuit over de veiligheid van carrageen
in voedsel, gebaseerd op laboratoriumstudies met dieren die gastro-intestinale
ontsteking, ulceraties en op colitis lijkende ziekte vertonen bij dieren die carrageen van
voedselkwaliteit in hun drinkwater of dieet kregen. Sommige artsen adviseren om de
consumptie van voedingsmiddelen met carrageen te vermijden, vooral voor mensen met
gastro-intestinale symptomen.

Wordt in Nederland vaak gebruikt in slagroom. Kan allergische reacties veroorzaken.
Wordt bij proefdieren (in hoge concentratie) ingezet om een ontstekingsreacties op te
wekken.

ik vind het kwalijk dat jullie als nvwa zulke dingen goedkeuren !! 
en ben van mening dat jullie strenger op moeten treden en er zorg voor moeten dragen
dat er minder met ons voedsel gerommeld wordt !

het kan niet zo zijn dat er een heksejacht tege suikers wordt gestart en het volk
vervolgens maar met chemische stoffen worden volgepropt en voorgelogen met alle
gezondheids als gevolg.
heb het ook via facebook doorgegeven er staan niet eens e nummers bij of hoeveel van
die stoffen er in zit dus u begrijpt dat het in oog houden van de algemene dagelijkse
hoeveelheid zo onmogelijk is.

en ik kan hier echt furieus over worden boodschappen zijn al duurgenoeg en dan wordt je
vervolgens voorgelogen en bedrogen je kunt nog niks meer pakken zonder eerst het
etiket te lezen om te zien of dat wat je koopt wel echt dat is wat je koopt.

met vriendelijke groet

Datum en
tijdstip
constatering

29-01-2019 23:00

Locatie waarover de melding gaat
Kunt u
aangeven op
welke locatie
uw melding
betrekking
heeft?

Website

Website

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? chocomel

Wat is de naam van de producent?

Wat is de productsoort?  chocomel 0% suiker

Wat is de omschrijving van het product? zie foto

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

Wat is de hoeveelheid? 4

Wat is de soort verpakking? Karton

2019-0005358 melding levensmiddelen



Heeft u de verpakking bewaard? Ja

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

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? dat het in nederland helemaal fout gaat met
het toezich op voedselproducenten.

Melding - Betrokkenen

Zijn de gegevens van de producent bekend? Ja
U kunt aanvullende gegevens aanleveren op een volgende pagina van deze vragenlijst.

Betrokkenen toevoegen bij melding

Wilt u de betrokkene selecteren? Producent

Kunt u de locatie van de betrokkene aangeven? Website

Website .nl/

Zijn er nog meer betrokkenen bij deze melding
bekend?

Nee

Hier kunt
u bijlagen
en/of
foto's
toevoegen

10540024_1429492_50849920_1134701423371399_8189549150732288000_n.jpg

Let op:
Maximaal
1 MB per
bijlage

Hier kunt
u bijlagen
en/of
foto's
toevoegen

10540024_1429493_51161418_282094265819962_6314808789455339520_n.jpg

Let op:
Maximaal
1 MB per
bijlage

2019-0005358 melding levensmiddelen





Wat is de hoeveelheid? 4

Wat is de soort verpakking? Karton

Heeft u de verpakking bewaard? Ja

Voeg eventueel foto's toe

Bijlagen

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/c7a12adb 20e6 4951

2019-0005358 melding



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

Wilt u een omschrijving geven van wat u heeft gezien? dat het in nederland helemaal fout gaat met het toezich op voedselproducenten

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/c7a12adb 20e6 4951

2019-0005358 melding





Notities 

Sluit zaakinformatie 

Inspect

2 7 2020http://l1052p0029.cicapp.nl:8080/style nvwa/session/c7a12adb 20e6 4951

2019-0005358 ontvangstbevestiging en afhandelingsbericht
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