verklaring van overeenstemming voor materialen en
voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te
komenl
De fabrikant, of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde:

Naam

fabrikant: Luxeverpakkingen De Coster

adres:

Vorredis
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Vertegenwoordigd in de Gemeenschap door (atleen indien de fabrikant niet in de
Gemeenschap is gevestigd):
Naam gevolmachtigde:
Volledig adres:

Verklaart dat het hieronder beschreven product:
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in overeenstemming is met ..{..

t'|"r. dient de fabrikanUinvoerder in te vullen met welke
Europese wetgevingen hij het product in overeenstemming verklaart , en indien van
toepassing, met welke Belgische wetgeving ) onder de volgende
gebru iksomstandigheden :

.
o
o

type levensmiddel bestemd om met het materiaal/voorwerp in contact te komen
duur en -temperatuur van de behandelÍng en opslag waarbij het materiaal/voorwerp
in aanraking komt met het levensmiddel
de verhouding tussen de oppervlakte die met levensmiddelen in aanraking komt en
het volume, op grond waarvan is bepaald dat het materiaal of voonvefu aan de
voorschriften voldoet.

(Adequate informatie met betrekking tot alte subsfanÍles waarvoor beperkingen bestaan,
zowel op E.U. niveau als nationaal, zodanig dat alte verdere gebruikers in overeenstemming
met deze beperkingen kunnen ziin. Bij afwezigheid van Belgische of Europese wetgevin-g
moet alle informatie met betrekking tot internationale beperkingen, normen of richtwaarden
worden weergegeven (Raad van Europa, wHo, codex Alimentirius...)
Gedaan te,
Halen, 26 oktober 2018

(plaats) (datum)

(handtekening) (#)

(#) Naam en functie van de onderiekenaar die de bevoegdheid heeft gekregen de fabrikant
of
diens gevolmachtigde te binden.
1 Wettelijke
basis: Verordening (EG) nr. 1g35t2OO4 van het Europees parlement en de Raad
van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in
contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 8O/590/EEG en g9/109/EEG *
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