Certificaat van Goedkeuring
Hierbij verklaart de certificerende instelling:

LRQA France SAS
Geaccrediteerd voor IFS certificatie en in het bezit van een getekende overeenkomst met de eigenaar van IFS,
dat de verwerkingsactiviteiten van

Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V.
Euroweg 17, 7051 EB Varsseveld, Nederland
Veterinair nummer: NL1288 EG
COID: 42232
Hoofdkantoor: Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V. Albert Schweitzerstraat 25, 7131 PG Lichtenvoorde,

Nederland
Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de:

IFS Food Version 6, April 2014
en andere bijbehorende normatieve documenten
op Hoger niveau
met een score van 99,37%

P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe
Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.
voor en namens LRQA France SAS
Audit datums: 1 februari 2018
Volgend bezoek uitvoeren, Vanaf: 7 december 2018
Tot: 15 februari 2019
Certificaatnummer: 10068587

Uitgiftedatum van het certificaat: 12 maart 2018
Certificaat geldig tot: 28 maart 2019
Goedkeuringsnummer: 0022770

Voor de audit scope:
Inslag, opslag en uitslag van koel- en diepvriesproducten. Invriezen, schokvriezen, koelen en tempereren van
levensmiddelen. Ompakken van verpakte levensmiddelen. Boter uit dozen pakken.
Product Scopes: 1, 4
Technologische Scopes: D, F
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