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PROCESCERTIFICAAT

The Swaen B.V.
Hoek en Bos 2

4587 LC Kloosterzande
Nederland

GMP+ Internationa! Registratienummer: Q1464

Lloyd's Register Quality Assurance verklaart dat het
gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat het proces

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+ 81: Productie, handel en diensten

van het GMP+ FC Scheme (gebaseerd op GMP+ C6)van GMP+ lnternational.

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certiÍicaataanhanqsel met hetzelfde nummer,
waarop de van toepassing zijnde scope met betrekking tot deze goedkeuring vermeld is.

16 mei 2002

1 juni 2017

31 mei 2020

Certificaat no:
RQA65660B

Datum van uitgifte

Datum van uitgifte

certif icaat

certif icaat

eerste

huidig

Certif icaat vervaldatu m

ister Nederland

K.P. van der Mandelelaan 41a,3062 MB Rotterdam, Nederland
Deze goedkeur ng is u tgevoerd n overeenstemmrng met LRQA aud t- en certrí catie procedures en za per odiek door LRQA worcjen beoordeeld

Lloyd's Register Quality Assurance: lD Nr.: 30073
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Appendix I

The Swaen B.V.
Hoek en Bos 2

4587 LC Kloosterzande
Nederland

GMP+ lnternational Registratienummer: Q1464

Lloyd's Register Quality Assurance heeft hierbij de volgende activiteiten getoetst:

Datum van uitgifte eerste certificaat :

Datum van uitgifte huidig certificaat :

Certifrcaat vervaldatum :

Levering van tijdens de productie van mout vrijgekomen
reststromen die geschikt zijn voor verwerking in de
diervoederindustrie: maalgerst, mouterijpellets en

afgekeurde partijen gerst en mout.

Dit certificaataanhangsel is alleen geldig in samenhang met het certiÍicaat met hetzelfde nummer,
waarop devan toepassing zijnde activiteiten met betrekking tot deze goedkeuring vermeld ziln.

Certificaat no:
RQA6s660B
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K,P, van der Mandelelaan 41a,3062 MB Rotterdam, Nederland
Deze goedkeur ng s u tgevoerd in overeenstemming met LRQA aud t- en cert f catie-procedures en zal per od ek door LRQA worden beoordee d

LIoyd's Regrster Quality Assurance: lD Nr.: 30073

16 mei 2002

1 luni 2017

31 mei 2020


