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Algemene bedrijfsgegevens  

Bedrijfsnaam G.H. Lukassen & Zn B.V 

Bezoekadres, postcode & plaats Laagraven 11-13, 3439 LG Nieuwegein 

Telefoonnummer +31 (0)30 2885557 

Faxnummer +31 (0)30 2891202 

Emailadres info@lukassenagf.nl 

Contactpersoon en telefoonnummer in het geval van calamiteit Daphne Veraar +31 (0)2885557 

Telefoonnummer in het geval een calamiteit buiten kantooruren +31 6 36490259 

Certificeringen   

1. G.H. Lukassen en Zn BV is in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitssysteem (FSSC22000). Via onze 
website (www.lukassenagf.nl) is ons actuele certificaat te downloaden. 

2. In ons kwaliteitssysteem hebben wij gewaarborgd dat alle producten die wij aan u leveren zijn 
gecertificeerd volgens GFSI (of een geïmplementeerd HACCP-plan.) 

3. Al onze telers zijn in het bezit van een GlobalGap (of gelijkwaardige certificering). 

4. In ons kwaliteitssysteem hebben wij gewaarborgd dat al onze leveranciers verplicht zijn om een 
account aan te maken in onze digitale leveranciers omgeving en hierin alle certificeringen en relevante 
documenten in te uploaden en de leveranciersverklaring in te vullen.  

Producten en Productspecificaties  

1. Van al onze producten zijn productspecificaties beschikbaar. 

2. Onze producten bevatten geen allergenen en komen niet in aanraking met allergenen, tenzij het 
product zelf een allergeen is. 

3. In het geval van een wijziging van de gegevens van de productspecificatie zal u hiervan op de hoogte 
worden gebracht. 

4. Onze producten voldoen aan en Europese- en de UN-ECE handelsnormen. 

5. Al onze producten zijn vrij van genetisch gemodificeerde organismen zoals wettelijk bepaald: (EG) 
1829/2003. 

6. In ons kwaliteitssysteem is gewaarborgd dat wij kruisbesmetting (allergenen, microbiologisch) 
proberen te voorkomen. Hiervoor zijn de nodige beheersmaatregelen opgesteld en ingevoerd.    

Residuen van bestrijdingsmiddelen  

1. Onze producten voldoen aan de Europese regelgeving zoals die in verordening (EG) 396/2005 (inclusief 
wijziging) zijn genoemd. 

2. Onze leveranciers zijn verplicht regelmatig recente analyses van producten aan te leveren. 

3. Analyses van leveranciers worden alleen geaccepteerd van een geaccrediteerd laboratorium. 

4. G.H. Lukassen & Zn bv is lid van Food Compass, zij voeren risico gebaseerd in de markt controles uit op 
onze producten voor onderzoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen en micro-organisme.  

5. Naast de monitoring door Food Compass, laten wij op basis van risico analyse zelf regelmatig analyses 
uitvoeren bij ons Laboratorium. 

6. Daarnaast voert de NVWA steekproefsgewijs analyses uit. 

7. Indien gewenst kunnen de analyses op aanvraag ter beschikking worden gesteld. 

8. Onze producten worden door een geaccrediteerd laboratorium getest (ISO 17025) 

http://www.lukassenagf.nl/
mailto:info@lukassenagf.nl
http://www.lukassenagf.nl/
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Food Defense en Food Fraude  

1. Binnen G.H. Lukassen & Zn BV is de kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor de Food Defense en Food 
Fraude.  

2. Er is een Food Defense en Food Fraude analyse uitgevoerd en opgenomen in ons 
kwaliteitsmanagement systeem en deze word jaarlijkse geëvalueerd. 

3. Er zijn momenteel geen kritische aspecten geconstateerd.  

Verpakkingsmaterialen  

1. Alle verpakkingen van onze verpakte producten zijn geschikt voor het gebruik binnen de 
voedingsmiddelen industrie. 

2. Van alle aan ons geleverde producten eisen wij van de leveranciers dat deze verpakt zijn in producten 
die geschikt zijn bedoeld voor verbruik binnen de voedingsmiddelen industrie. 

3. Dit kunnen wij onderbouwen met een conformiteitsverklaring en/of een migratierapport.  

4. Indien gewenst kunnen de conformiteitsverklaringen en/of migratierapporten op aanvraag ter 
beschikking worden gesteld. 

Identificatie en traceerbaarheid  

1. Al onze verpakkingen zijn voorzien van een duidelijke aanduiding volgens de van toepassing zijnde EU 
en NL wetgeving zoals wettelijk bepaald : (EG) 1935/2004, (EG) 2023/2006 en (EG) 10/2011. 

2. In het kader van de wettelijke traceerbaarheid zijn onze leveranciers verplicht om hun Global Gap of 
KCB nummer op de verpakkingen te vermelden. 

3. In geval van een calamiteit hebben wij een getoetste re-call procedure en kunnen wij binnen de 
gestelde 4 uur onze re-call afhandelen. 

Transport 
1. G.H. Lukassen & Zn B.V. verzorgt voor haar leveranciers op afspraak transport van de producten. 

2. Onze vrachtwagens en trailers zijn allemaal uitgerust met een gecertificeerd temperatuurmonitoring 
systeem om de temperatuur tijdens transport te bewaken om zo kwaliteit van de te vervoeren 
producten te garanderen. 

3. Koelmotoren worden jaarlijks getest door een geaccrediteerd bedrijf, keuringsrapportages zijn altijd bij 
de koelmotoren aanwezig. 

4. Onze chauffeurs zijn allemaal in het bezit van een geldig rijbewijs en zijn volgens de Europese 
regelgeving verplicht om hun nascholingsuren te volgen. Deze worden vanuit ons bedrijf gemonitord 
en aangeboden. 

5. Indien de chauffeur tekortkomingen constateert bij de leverancier (geen aanduidingen, te hoge 
temperaturen, etc.) mag de chauffeur weigeren het transport te laden.  

Sociale verklaring 
1. Wij respecteren de nationale en internationale wet en regelgeving met betrekking tot arbeid en milieu 

die op G.H. Lukassen & Zn BV van toepassing is, en wij zijn op de hoogte van de internationale normen 
met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. 

2. G.H. Lukassen & Zn B.V. verklaart dat zij het volgende voor haar personeel en voor het personeel van 
haar leveranciers eist: 

1. Dat werk geschiedt op basis van vrije wil. 

2. Dat de medewerkers het recht hebben om lid te worden van een door henzelf gekozen vakbond.  

3. Dat de arbeidsomstandigheden veilig en hygiënisch zijn. 

4. Dat de minimum leeftijd zoals wettelijk is bepaald om werkzaamheden te verrichte word 
gehandhaafd, en kinderarbeid verboden is. 

5. Het wettelijk minimumloon minimaal betaald wordt. 

6. Er niet wordt gediscrimineerd wordt in de ruimste zin van het woord. 

7. Dat grof geweld en een onmenselijke handeling van het personeel niet wordt geduld. 

8. Er geen buitensporige werktijden zijn. 

9. Medewerkers jaarlijks extra training krijgen met betrekking tot voedselveiligheid. 
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Ondertekening 
Ondergetekende verklaart dat alle bovengenoemde naar waarheid is opgesteld en er zal worden voldaan 
aan de bovengenoemde voorwaarden.  

Naam Daphne Veraar 

Functie Kwaliteitsmanager 

Datum 13-07-2021

Handtekening 


