Procescertificaat
The Swaen B.V.
Hoek en Bos 2, 4587 LC Kloosterzande, Nederland
GMP+ International Registratienummer: Q1464
Lloyd's Register Quality Assurance verklaart dat het gerechtvaardigde
vertrouwen bestaat dat de processen:
Productie van voedermiddelen
door de bedrijfslocatie The Swaen B.V.
voldoet (n) aan de van toepassing zijnde eisen en voorwaarden uit de standaard(en):
GMP+ B1: Productie, handel en diensten
van het GMP+ FC Scheme (gebaseerd op GMP+ C6) van GMP+ International.
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer,
waarop de van toepassing zijnde scope en locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld is/zijn.
Datum van uitgifte eerste certificaat
Datum van uitgifte huidig certificaat
Certificaat vervaldatum
Certificaatnummer
Goedkeuringsnummer

:
:
:
:
:

16 mei 2002
20 juli 2018
31 mei 2020
10108935
0016853

Afgegeven door: Lloyd’s Register Nederland B.V. ID Nr.: 30073
Lloyd's Register Quality Assurance heeft hierbij de volgende activiteiten getoetst:
Levering van tijdens de productie van mout vrijgekomen reststromen die geschikt zijn voor verwerking in
diervoederindustrie: uitgezeefd graan, mouterijpellets en afgekeurde partijen graan en mout.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively,
referred to in this clause as ‘Lloyd’s Register’. Lloyd’s Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice
in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd’s Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd’s Register Nederland B.V., K.P. van der Mandelelaan 41a, 3062 MB Rotterdam, Nederland
Lloyd’s Register Quality Assurance: ID Nr.: 30073
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