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Verklaring van overeenstemming: 
(betreffende de toelating, migratie en traceerbaarheid van levensmiddelen) 

 
Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd 

om met levensmiddelen in contact te komen en Verordening (EC) nr. 2019/1338 van 8 augustus 2019 tot 

wijziging van bovengenoemde verordening; 
 

en 
 

Verordening (EU) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact 
te komen; 

 

en 
 

Verordening (EU) nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen 
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en Verordening (EU) nr. 282/2008 van maart 2008 tot 

wijziging van bovengenoemde verordening; 
 

          
Verpakking: Blauwe, groene en zwarte meermalige EPS-kratten.  
Materiaal: High Density Polyethyleen - HDPE met kleurmasterbatch.  

Dit materiaal bevat additieven die worden toegestaan door Verordening (EU) nr. 10/2011, 
gereguleerd met een specifieke migratielimiet en kan substanties bevatten die tevens zijn 
toegestaan als levensmiddelenadditief ("additieven voor tweeërlei gebruik"): E170, E171, E172, 
E173, E570 en E551.  

Opslag:  Van gekoeld en ingevroren (minimaal -15 °C/4 °F) tot kamertemperatuur. Technische-opslagtijd 3 
maanden. Niet geschikt voor aanvullende productieprocessen, zoals pasteurisatie of sterilisatie of 
met kunstmatige opwarming > 30 °C. Geschikt voor buitentoepassingen. 

 
Naleving is geverifieerd door algemene en specifieke migratietests door Intertek Laboratoriumdiensten uit 
Nederland met een oppervlakte/volume-verhouding van 6 dm2 per kg voedingsmiddel. Er werd getest in de meest 
ongunstigste toestand voor alle soorten levensmiddelen, waarbij waterige simulanten, azijnzuur en ethanol, in 
drievoud werden getest en levensmiddelen met olijfolie in viervoud. De testresultaten vallen binnen de 
gedefinieerde algemene en specifieke migratielimieten.  
 
Om die reden verklaren wij dat al onze verpakkingsmiddelen en bijbehorende componenten die worden gebruikt 
voor ongeschilde en ongesneden fruit en groenten en verpakte levensmiddelen voldoen aan de vereisten van de 
hierboven genoemde wetgeving. 
 
Onze verpakkingsproducten worden geproduceerd in overeenstemming met goede productiepraktijken, zodat er, 
onder de normale of te verwachten gebruiksomstandigheden, geen sprake is van migratie van bestanddelen in 
voedingsmiddelen die zouden kunnen leiden tot: 

- een gevaar voor de menselijke gezondheid; 
- een onaanvaardbare verandering in de samenstelling van de levensmiddelen of een verslechtering 

van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen. 
 
Deze verklaring ontslaat u niet van uw plicht en verantwoordelijkheid te controleren of onze verpakking geschikt 
is voor uw product.  
 

Dit certificaat wordt op de juiste wijze gedocumenteerd, zodat het op verzoek kan worden geïnspecteerd. 
 

Gecertificeerd door:  
Euro Pool System International BV. 
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