Schouten Certification - aanvraagformulier Glutenvrij 2011
voor vrijblijvende offerte certificering / productcontrole (inspectie)
Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Functie
Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres
Postcode en plaats
Telefoon
Telefoon contactpersoon
Telefax
E-mail bedrijf
E-mail contactpersoon
Website
KvK nr.
BTW nr.
Aantal personeelsleden

Totaal: …………………….
Voor werkzaamheden m.b.t. glutenvrije producten: ……………….………………..
……………………………………………………………………………………………….

Korte omschrijving

……………………………………………………………………………………………….

activiteiten

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Is uw bedrijf onderdeel
van een holding?

Zijn er processen
uitbesteed?

nee /

ja, de naam van de holding is: ………………………………………..…….

………………………………….……………………………………………………….……
nee /

ja, het betreft de volgende processen:……………………………….……

……………………………………………………………………………………………….
Is een adviseur betrokken bij het opzetten/onderhouden van het kwaliteitssysteem?

Adviseur
nee /

Schouten Certification B.V.

ja, de naam van de adviseur is: ……………………..………………………
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Bent u al gecertificeerd volgens ..?

nee
ja (voor BRC, IFS, HACCP en/of FSSC 22000)

Zo ja, graag ontvangen we dan een afschrift van het huidige voedselveiligheid certificaat.
Wilt u hieronder aangeven voor welke activiteiten u een offerte voor certificering of offerte voor een productcontrole
wenst te ontvangen. De hoogte van het offertebedrag wordt met name bepaald door het aantal te besteden
auditdagen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Activiteit
GVP

Omvang bedrijfsactiviteiten
Productie

In bezit van een voedselveiligheid certificaat
nee /
ja}
BRC
IFS
HACCP
FSSC 22000

Medewerkers per locatie
< 5 medewerkers
6 – 15 medewerkers
> 15 medewerkers
Aantal locaties
………………………..

GVH

Handel

In bezit van een voedselveiligheid certificaat
nee /
ja}
BRC
IFS
HACCP
FSSC 22000

< 5 producten
6 – 15 producten
> 15 producten

GVI

Productbeoordeling (inspectie)

Aantal (te verwachten) batches per jaar

< 5 batches
6 – 15 batches
> 15 batches

Aard van de producten

vloeibaar / homogeen
vloeibaar / niet homogeen
vast product

Dit formulier kunt u retourneren aan Schouten Certification via onderstaande gegevens.

Ingevuld door:
Datum: ________________

Naam: ________________________________

Schouten Certification B.V.
Postbus 1
4280 CA Andel
Nederland
T: +31 (0)183 – 44 63 80
F: +31 (0)183 – 44 85 68
E: info@schoutencertification.nl

Schouten Certification B.V.
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