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Behaalde percentage: 99,73

Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

31 december 2021

Nieuwegein, 02 juli 2020

Namens Kiwa VERIN,

Marleen Duijzer

Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een vermelding op de databank www.was-steht-auf-dem-ei.de

Op 27 mei 2020 is uw bedrijf gecontroleerd door Kiwa VERIN op naleving 

van de criteria van de regeling KAT. Hierbij wordt verklaard dat de als KAT 

geproduceerde consumptie-eieren van

zijn geproduceerd volgens de KAT Leitfaden Legebetriebe Versie 2019.01.
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Betreft : Uitslag beoordeling KAT-controle

Uw kenmerk : 6395506 / PLV42183

Nieuwegein, 2 juli 2020

Mts de Koning

Zwetselaarseweg 3

6741 ND  LUNTEREN

Geachte heer, mevrouw,

Op 27 mei 2020 is uw bedrijf bezocht door een controleur van Kiwa VERIN voor de KAT-controle. Kiwa VERIN heeft 

de controlebevindingen van de controleur in goede orde ontvangen en beoordeeld. 

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf de volgende score heeft behaald: 99,73%. Hiermee voldoet u aan de 

voorwaarden en bijbehorende voorschriften van KAT. Daarom is het KAT-certificaat aan uw bedrijf toegekend. Het 

KAT-certificaat is bijgesloten bij deze brief. 

Het certificaat is geldig tot de datum zoals vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat u tijdig 

gecontroleerd wordt voor het daarop volgend kalenderjaar. Kiwa VERIN zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt 

ervoor gezorgd dat uw KAT erkenning zonder onderbreking doorloopt. Uw erkenning zal ook doorgegeven worden 

aan de KAT databank.

Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Ruud Reitsma

Kiwa VERIN

Bijlage: KAT certificaat



Geconstateerde tekortkomingen KAT controleur

WegingOmschrijvingNorm

De drinkwaterkwaliteit wordt 1x per ronde microbiologisch onderzocht, analyse moet 

plaatsvinden door een geacrrediteerd laboratorium. Monstername vindt plaats aan de 

drinklijn.

PKT08070400 B

Tijdens de controle is geconstateerd dat de plek van monstername niet op de 

onderzoeksuitslag staat genoteerd. U krijgt hiervoor een waarschuwing. Tijdens de 

volgende ronde dient duidelijk op de uitslag te staan waar de monstername heeft 

plaatsgevonden.


