
Olympic Fruit B.V.

gevestgd aan de: 

Handelscentrum ZHZ  55

2991 LD BARENDRECHT

Actuele informate over gecertfceerde producten/diensten en certfcateschema's is gepubliceerd op de websites van SMK.

Jan Kees de Wit

On the way to PlanetProof 

Plantaardige producten

Kiwa VERIN

Nevelgaarde 20d

Postbus 2703

3430 GC Nieuwegein 

Tel.: 088 998 43 10

Fax: 088 998 43 01

info@kiwaverin.nl

www.kiwaverin.nl 

voldoen aan de eisen van het certfcateschema On the way to 

PlanetProof voor plantaardige producten, dat werd vastgesteld door 

het College van Deskundigen agro food van SMK.

Kiwa VERIN verklaart dat de als On the way to PlanetProof 

gekenmerkte producten; Handel in producten uit de bedekte en open 

teelt, van het bedrijf:

Code en volgnummer certfcateschema : PP.04

Registratenummer : KIWA850548

Afgifedatum certfcaat : 24 september 2021

Einddatum certfcaat : 31 december 2022

Nieuwegein, 24 september 2021

Namens Kiwa VERIN,



Betreft : Beoordeling On the Way to PlanetProof

Uw kenmerk : 9998127 / 

Nieuwegein, 24 september 2021

Olympic Fruit B.V.

Postbus  253

2990 AG  BARENDRECHT

Geachte heer, mevrouw, 

Op 8 juli 2021 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor controle in het kader van het On the way to 

PlanetProof Plantaardige producten. De controlebevindingen zijn in goede orde ontvangen en beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf volledig voldoet aan de criteria voor On the way to PlanetProof 

Plantaardige producten en bijbehorende voorschriften. Het On the way to PlanetProof Plantaardige 

producten-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het certificaat is geldig tot de 

datum vermeld op het certificaat. 

Kiwa VERIN zal u benaderen voor een nieuwe controle. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw erkenning 

zonder onderbreking doorloopt.Het behalen van het certificaat wordt aan SMK doorgegeven.

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

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

Met vriendelijke groet,

Noah de Heer

Bijlage: Certificaat Planet Proof


