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De Jong Diepvries BV/ Diepvries United BV
De Jong Diepvries BV (groothandel) en Diepvries United BV (logistiek dienstverlener) opereren vanaf 6 juni 2016
vanuit dezelfde locatie. Bedrijfsvoering en kwaliteitssystemen worden door hetzelfde MT gevoerd.
Kwaliteitssystemen zijn omschreven in één handboek. Beheer en verbetering, beleid en organisatie en uitvoering
m.b.t. ontvangst goederen, opslag, en transport gaan bij de beide bedrijven conform dezelfde procedures.
ISO /BRC
De Jong Diepvries BV is sinds 1997 gecertificeerd en wordt zodoende door een externe instantie gecontroleerd op
ISO procedures. Op de websites kunt u bij contactpersonen alle mobiele nummers vinden in het geval van
calamiteiten. Diepvries United BV is verantwoordelijk voor logistiek en sinds 2018 BRC gecertificeerd. Een te printen
versie van de certificaten afzonderlijk kunt u vinden op de websites www.dejongdiepvries.nl en
www.diepvriesunited.nl en te zien onderaan dit document.
Food Fraude & Food Defence
Jaarlijks wordt er een risico assessment uitgevoerd voor het warehouse en transport. Middels camera`s is er toezicht
op alle binnen en buitenruimtes.
Productspecificaties
Van het De Jong Diepvries BV assortiment (ongeveer 6500 producten en 250 leveranciers) is het onmogelijk
productspecificaties “up to date” te houden. Voor productspecificaties moeten wij u zodoende doorverwijzen naar
www.psinfoodservice.nl. U kunt zich bij PS in Foodservice gratis registreren en de benodigde specificaties
downloaden.
GFSI
GFSI erkende certificatie (normen welke erkend zijn door de GFSI en dus internationaal erkend zijn, zie
www.mygfsi.com) is relevant bij onze leveranciers. Veel van deze leveranciers (bedrijven die produceren, verpakken
en voedsel bewerken/verwerken) zijn GFSI erkend gecertificeerd. Indien gewenst kunnen wij voor u een certificaat
opvragen van een producent maar u kunt dat vaak ook vinden op de producent website.
Verklaring
Onderstaande verklaring met certificaten moet volstaan binnen uw kwaliteit procedures en als onderdeel van uw
leveranciersbeoordeling.
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1. Algemene informatie opslaglocatie
NAAM OPSLAGLOCATIE
Straatnaam + nummer
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
@ mail

Diepvries United BV / De Jong Diepvries BV
Hoekeindseweg 141
2661 DP
Bergschenhoek
Nederland
010-3130848 / 010-5220411
verkoop@diepvriesunited.nl / verkoop@dejongdiepvries.nl
Zie website
www.DeJongDiepvries.nl
Zie website
www.Diepvriesunited.nl
E-mail adres
verkoop@dejongdiepvries.nl verkoop@diepvriesunited.nl
Naam
F. Peeters
Telefoonnummer 06-22336640 frans@dejongdiepvries.nl frans@diepvriesunited.nl
E-mail adres
frans@diepvriesunited.nl frans@dejongdiepvries.nl

Contactpersoon verkoop

Contact persoon kwaliteitzorg

Contactpersoon en telefoonnummer
Zie bovenstaande gegevens
in geval van een calamiteit of recall
2. Kwaliteitsystemen/ certificering

ISO 9001
BRC
SKAL
EG erkenningsnummer

Gecertificeerd
JA
JA
JA
1277

Certificerende instelling
Bureau Veritas
MPS-ECAS
SKAL
NVWA

3. Verklaring wettelijke temperaturen
Verklaring wettelijke temperaturen
Wij verklaren hierbij dat de producten bij ons volgens de volgende wettelijk temperaturen worden opgeslagen:
Diepvries: ≤ -18°C

Gekoeld : ≤ 7°C

4. Temperatuur
Opslagtemperatuur vriescellen
Tussen de -18 °C en -24°C
Opslagtemperatuur wordt geregistreerd via dataloggers en zijn opvraagbaar (beschikbaar binnen 2 uur op werkdagen)
Thermometer (s)
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Bij ontvangst goederen wordt een infrarood thermometer gebruikt.
Bij twijfel ook een insteekthermometer. Deze wordt voor en na gebruik gedesinfecteerd.

5. Onderhoud
Het onderhoud van vriesmotoren en magazijnen is uitbesteed aan Veld Koeltechniek en Diepvries Unit beheer BV
Bij Veld koeltechniek zitten alle vriesmotoren 24/7 op afstand in de monitoring. Magazijnen worden door verhuurder Diepvries Unit
Beheer onderhouden. Preventief worden deuren, levelers, dak, vriesmotoren en intern transportmateriaal onderhouden.
6. Reiniging
Magazijnen, kantoren en transportmiddelen worden periodiek gereinigd.
Magazijnen worden dagelijks gereinigd middels veegmachine en stofzuiger. Docks en buitenruimte maandelijks en indien nodig
eerder. Kantoren worden door extern schoonmaakbedrijf gereinigd. Vrachtwagens worden gereinigd aan binnen –en buitenzijde,
met non toxic reinigingsmiddel, rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar. Afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd.
7. Hygiëne
Hygiëneregels aanwezig
Regels bevatten o.a. afval, persoonlijke reiniging en verontreiniging na verwonding.
Ongediertebestrijdingsplan
Uitbesteed aan Rentokil Pest Control, rapporten zijn digitaal opvraagbaar.
8. Klachten
Call procedure aanwezig
Het terugdringen en vermijden van afwijkingen. Het inventariseren en analyseren van klachten, manco`s en overige calls om het
kwaliteitsmanagement systeem te bewaken en te meten en klanttevredenheid en leveranties te verbeteren.
9. Recall
Recall procedure aanwezig
Wij zijn in staat producten binnen 4 uur te traceren in het geval van een calamiteit.
10. Kalibraties
Procedure kalibratie aanwezig
Alle losse thermometers worden jaarlijks opgeroepen door Gullimex en gekalibreerd.
Alle vaste thermometers in de vriescellen en vrachtwagens worden jaarlijks gekalibreerd tijdens preventief onderhoud.
11. Voedselveiligheid
BRC procedures aanwezig
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Alle producten worden ontvangen en opgeslagen conform BRC procedures. Alle producten worden verpakt opgeslagen. Er worden
geen smaak of geur overdraagbare levensmiddelen opgeslagen. Alle producten worden FEFO uitgeleverd (mits FEFO
aangeleverd).

12. Verklaring
Verklaring

Ik (ondertekende) verklaar dat dit document is ingevuld naar mijn beste kennis en nauwkeurigheid op dit
moment. Ik verklaar tevens dat wanneer veranderingen plaatsvinden of nieuwe (aanvullende) informatie
beschikbaar komt die voor onze relatie(s) van belang kan zijn, onze relatie(s) op zo kort mogelijke termijn
hiervan in kennis te stellen.

Opmerking
Datum
Naam
Functie

SKAL certificaten zijn terug te vinden op de websites.

Handtekening

21-06-2019
F.Peeters
Bedrijfsleider

