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voldoen aan de eisen van het certfcateschema On the way to 

PlanetProof Chain of Custody, scope Handel business to business, 

dat werd vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen 

Mileukeur agro/food van SMK.

Kiwa VERIN verklaart dat de On the way to PlanetProof 

dienst, handel in Groente en Fruit, van onderstaand bedrijf;

Peulvruchten

Code en volgnummer certfcateschema : versie COC.1

Registratenummer : KIWA850649

Afgifedatum certfcaat : 5 december 2022

Geldigheid certfcaat : 19 november 2023

Nieuwegein, 5 december 2022

Namens Kiwa VERIN,



Betref : Uitslag beoordeling On the way to PlanetProof Chain of Custody

Uw kenmerk : R000173274 

Nieuwegein, 5 december 2022

Coöperateve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. h.o.d.n. CZAV

Postbus 402

4460 AV  GOES

Geachte heer, mevrouw,

Op 26 september 2022 is uw bedrijf bezocht door een auditor van Kiwa VERIN voor de On the way to PlanetProof 

Chain of Custody-controle. Kiwa VERIN heef de auditresultaten van de controleur in goede orde ontvangen en 

beoordeeld. 

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf voldoet aan de Algemene Voorwaarden van On the way to PlanetProof en 

bijbehorende voorschrifen. Het Planet Proof-certfcaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. 

Het certfcaat is geldig tot de datum vermeld op het certfcaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor 

het verstrijken van de einddatum van het certfcaat een nieuwe controle voor Planet Proof is uitgevoerd. Kiwa 

VERIN zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw Planet Proof erkenning zonder 

onderbreking doorloopt.

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

(certfcate@kiwaverin.nl of 088-9984310 (kies voor opte 1 in het keuzemenu)).

Met vriendelijke groet,

Marleen Eibrink-Duijzer

Kiwa VERIN

Bijlage: Certfcaat Planet Proof
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