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1. Bedrijfs- en Contactgegevens 
Bedrijfsnaam   VAV Groep BV 
     VAV Divers BV: Zwarthoofd 2, 4878 AL Etten Leur 
Bezoekadres    VDB Divers BV: De Hooge Krocht 100, 2201 EZ Noordwijk 
     ARTS BV: De Grens 28, 6598 DL Heijen 
Postadres    Postbus 671, 4870 AR, Etten Leur 
 
Contact persoon bij calamiteiten Peter Hiemstra   Tel. Mobiel 06-12962389 

   
2. Kwaliteitssysteem 
Scope van de activiteiten is: 
Inkoop, opslag, distributie (groothandel activiteiten) van gekoelde, bevroren en ongekoelde stabiele 
levensmiddelen en verpakkingsmateriaal gerelateerd aan de levensmiddelenindustrie. 

 VAV Divers BV: 
- BRC S&D, sitecode 9866290, geldig tot en met 24-04-2020 
- Bio, Skalnummer 025490, geldig tot en met  31-12-2020 
- Beter Leven Keurmerk, logistiek dienstverlener, nummer 9990013, geldig tot 6-3-2020 

 VDB Divers BV 
- BRC S&D, sitecode 7855282, geldig tot en met 20-04-2020 
- Bio, Skalnummer 106861, geldig tot en met  31-12-2020 
- Beter Leven Keurmerk, logistiek dienstverlener, nummer 9990015, geldig tot 6-3-2020 

 ARTS  Divers BV 
- BRC S&D, sitecode 4553216, geldig tot en met 21-04-2020 
- Beter Leven Keurmerk, logistiek dienstverlener, nummer 9990091, geldig tot 6-3-2020 

3. Kwaliteitsstatement 
Het kwaliteitssysteem is opgebouwd conform de hiervoor vermelde scope, de gevaren- risico analyse is 
opgebouwd volgens de Codex Allimentaris methode.  
Binnen de leden van de VAV Groep worden geen handelingen gedaan aam het product, we zijn een 
groothandel die zijn producten inkoopt volgens de geldende regels van BRC,  waarmee onze leveranciers 
veilige producten leveren en ook zij voldoen aan alle geldende wettelijke  eisen die moeten zorgen voor 
een veilig product. 
Conform de wet- en regelgeving en de eisen vanuit de BRC S&D standaard, voeren wij controle uit op onze 
leveranciers om er zeker van te zijn dat zij ook aan de eisen voldoen. Zodat het product dat uitgeleverd 
wordt ook voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 
De producten die opgeslagen worden binnen de VAV Groep zijn verpakt, zodat contaminatie niet mogelijk 
is. De verpakkingswijze uitgevoerd door de producenten voldoet ook aan de geldende wetgeving, zoals 
door de producenten aan ons is bevestigd. Binnen ons kwaliteitssysteem zijn alle procedures die volgens 
de wet- en regelgeving  en vanuit de BRC-Standaard verplicht zijn, opgenomen. 
4. Kritische beheerspunten 
Binnen ons kwaliteitssysteem is de volgende CCP gedefinieerd: 
CCP 1  Temperatuur binnenkomende producten 
Productspecificaties 
Productspecificaties van producten zijn aanwezig, deze zijn verkrijgbaar via onze webshop, waar de 
productspecificaties zijn gelinkt aan de daar te bestellen producten. Indien noodzakelijk kunt u deze 
opvragen bij uw contactpersoon binnen de VAV groep. 
5. Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
Naam:   Peter Hiemstra 
Functie:  Manager Marketing en Communicatie 
Ondertekening:        Datum 29-04-2019   
 

 


