
 

L a n n o o  
 

 

 

Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen1 

 

De fabrikant, of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde: 

Naam fabrikant:  Lannoo J. & Zn BVBA 

Volledig adres:  Fabrieksstraat 28 – 8540 Deerlijk 

 

 

Verklaart dat het hieronder beschreven product: 

WS Hamburgerzakjes 40 gr met bedrukking 

 

In overeenstemming is met 
 Verordening (EG) Nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in 

contact te komen en houdende de intrekking van de Richtlijnen (EG) Nr. 80/590 en Richtlijnen (EG) Nr/ 
89/109.  

 Verordening (EG) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof om met levensmiddelen 
in contact te komen. 

 Koninklijk Besluit (KB) Nr. 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de 
voedselketen. 

 
Is getest volgens  

 Verordening (EG) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof om met levensmiddelen 
in contact te komen. 

 Richtlijn (EG) Nr. 97/48 betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestanddelen van 
materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. 

 Richtlijn (EG) Nr. 85/572 tot vaststelling van de lijst met simulatiestoffen die moeten worden gebruikt. 
 
Is geproduceerd volgens de relevante vereisten van  

 Verordening (EG) Nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen om 
met levensmiddelen in contact te komen. 

 

Te gebruiken is onder de volgende producten: 

 

 Voor het verpakken van broodjes, pistolets en koeken 
 
Met volgende specifieke gebruiksvoorschriften: 
 

 Te bewaren op kamertemperatuur op een droge plaats 

 

 

Gedaan te, 

 

 

 

Deerlijk         Petra Carlier 

12 / 02 / 2019       I.o. John Lannoo (Zaakvoerder) 

 

                                                        
1 Wettelijke basis: Verordening (EG) nr. 1935/2004 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 80/590/EEG en 89/109/EEG –artikel 16 
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