V-229355

IKB PSB Ontsmetten
Hierbij wordt verklaard dat de pluimveeservice activiteit IKB PSB
Ontsmetten van het bedrijf

Rentokil Initial BV
gevestigd aan de Ravenswade 54 S
in NIEUWEGEIN
UBN: 4000209
NL versie
Wordt verricht in overeenstemming met de Regeling IKB PSB (NL versie)
voor pluimvee service bedrijven met de activiteit IKB PSB Ontsmetten in
overeenstemming met de:
- Algemene Voorwaarden IKB PSB,
- Erkenningsvoorwaarden IKB PSB voor pluimvee service bedrijven met de
activiteit IKB PSB Ontsmetten
Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

31 december 2019
Dit certificaat is van kracht, vooropgesteld dat het bedrijf blijft voldoen aan de door de regelinghouder vastgestelde
criteria. Dat is het geval zolang het bedrijf is opgenomen in het register zoals gepubliceerd op de website
www.avined.nl

Nieuwegein, 27 november 2018

Kiwa VERIN
Nevelgaarde 20d
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein
Tel.: 088 998 43 10
Fax:
088 998 43 01
info@verin.nl
www.kiwaverin.nl

Namens Kiwa VERIN,

Roosmarijn Overweg

Rentokil Initial BV
Ravenswade 54 S
3439 LD NIEUWEGEIN

Nieuwegein, 27 november 2018
Betreft

: uitslag beoordeling IKB PSB Ontsmetten

Uw kenmerk

: 4000209

Geachte heer/ mevrouw,
Op 22 oktober 2018 is uw bedrijf bezocht voor een controle van IKB PSB Ontsmetten van de regeling IKB-PSB (NL
versie). De controlebevindingen zijn, eventueel met aanvullend bewijs, beoordeeld door Kiwa VERIN.
Op basis van de controlebevindingen is aan uw bedrijf status 1 toegekend voor wat betreft het onderdeel IKB PSB
Ontsmetten. Eventuele aandachtspunten en / of opmerkingen zijn in de bijlage opgenomen.
De regeling IKB-PSB bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Administratieve IKB-PSB (NL versie) controle;

-

Fysieke IKB PSB controle (alleen bij de activiteit Laden);

-

Administratie controle NEN 4400, niet van toepassing bij ZZP en Buitenland versie;

In de bijlage is het certificaat toegevoegd en uw bedrijf wordt opgenomen in het openbaar register. In dit register
worden alle bedrijven opgenomen die conform de regeling IKB-PSB zijn gecertificeerd.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken onder telefoonnummer 088-9984310 of via
certificatie@kiwaverin.nl.
Met vriendelijke groet,

Nina Cox
Kiwa VERIN

