
 
 

  
Evaluatie datum: 9 mei 2022 Uitgiftedatum van het certificaat: 27 juni 2022 

Vervaldatum: 3 juli 2023 
  
  

 

Volgende beoordeling binnen de 
tijdsperiode (onaangekondigde bezoek): 17 januari 2023 - 23 mei 2023 
of (aangekondigd bezoek): 14 maart 2023 - 23 mei 2023 
Certificaatnummer: 10453916 
Datum van de laatste onaangekondigde 
assessment: N/A 
 

 

Certificaat 

 

  

 

Paul Graaf  

________________________ 

Area Operations Manager, Europe 

Afgegeven door: LRQA France SAS 

 

                                                                                                                                                                 

   

                                                                            

   

 
 

 
 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA 
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever 
provided, unless that person has signed a contract with the relevant  LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is 
exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France  
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Hierbij verklaart de certificerende instelling:  

LRQA France SAS 

als ISO / IEC 17065 geaccrediteerde certificatie-instelling voor IFS-certificatie en een overeenkomst heeft gesloten 
met IFS Management GmbH, bevestigt dat de verwerkingsactiviteiten van  

Fruity Line B.V. 

Cuneraweg 9, 4051 CE Ochten, Nederland  

   

GLN: 8718096000003 

 

 

COID: 32409 

 

Voldoen aan de eisen zoals omschreven in de:  

IFS Food Version 7, October 2020 en andere bijbehorende normatieve documenten  

  

op Hoger niveau 

met een score van 95.28% 

Goedkeuringsnummer: 00023833  

 

Voor de audit scope: 

Vervaardiging door persen, verpulpen, blenden en/of mengen met zuivel en/of andere ingrediënten, koelen en High Pressure 
Processing (HPP) van vruchtensappen, vruchtenpuree en/of groentesappen, afgevuld in PET/HDPE-flessen en bag in boxes. 

Naast eigen productie heeft het bedrijf processen deels uitbesteed.  

Product Scopes: 4. Zuivelproducten, 5. Fruit en groenten, 8. Dranken 

Technologische Scopes: B, D, F  

 


