Attest van overeenstemming met het Biogarantie® Lastenboek
Documentnummer: ATBG-1703138-nl pagina 1 van 5
Marktdeelnemer Nr : 22063
Marktdeelnemer : BIOFRESH BELGIUM N.V.

Naam en adres van de marktdeelnemer:
BIOFRESH BELGIUM N.V.
Legen Heirweg 51
9890 Gavere

Naam, adres van het
controleorgaan
CERTISYS sprl
Av. de l'Escrime 85/Schermlaan
B-1150 Bruxelles/ Brussel
Belgium

Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken voor de volgende producten :
2bio: 4 zaden mix
2bio: 4-granen mengeling
2bio: abrikozen
2bio: adukibonen
2bio: amandelen
2bio: amaranth
2bio: appel-perensap
2bio: appelmoes met agavesiroop
2bio: appelpuree
2bio: appelsap
2bio: arboriorijst
2bio: augurken
2bio: boekweit
2bio: bruine linzen
Geldigheidsperiode: van 23/05/2017 tot 23/08/2018
Dit document is afgegeven op basis van het Biogarantie® lastenboek. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 4/07/2017 , Bolinne
Julien Filippi

De echtheid van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer : 1703138
UNAB - Rue Nanon 98, 5000 Namur - 32 (0) 81/39.06.99 - www.unab-bio.be
Probila-Unitrab - Rue Nanon 98, 5000 Namur - 32(0)81/39 08 22 - www.probila-unitrab.be
BioForum Vlaanderen - Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen - 32(0)3/286 92 78 - www.bioforumvlaanderen.be
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Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken voor de volgende producten :
2bio: bulgur
2bio: cashewnoten
2bio: cashewnoten heel
2bio: chiazaad
2bio: ciderazijn
2bio: couscous
2bio: couscous spelt
2bio: dadels
2bio: dadels zonder pit
2bio: gehakte tomaten
2bio: gemengde rijst
2bio: gepelde tomaten
2bio: gerst
2bio: gierst
2bio: goji bessen
2bio: griekse moussaka
2bio: groene linzen
2bio: haver
2bio: havervlokken
2bio: hazelnoten
2bio: hespenworst
2bio: Italiaanse sla mix
2bio: kikkererwten
Geldigheidsperiode: van 23/05/2017 tot 23/08/2018
Dit document is afgegeven op basis van het Biogarantie® lastenboek. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 4/07/2017 , Bolinne
Julien Filippi

De echtheid van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer : 1703138
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Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken voor de volgende producten :
2bio: kip curry quinoa
2bio: kokos
2bio: lasagne bolognaise
2bio: lijnzaad
2bio: mango
2bio: mayonnaise
2bio: muesli
2bio: notenmix
2bio: nougat
2bio: paranoten
2bio: passata
2bio: penne
2bio: penne op basis van groen erwtenmeel
2bio: penne spelt halfvol
2bio: penne volkoren
2bio: pickles
2bio: pijnboompitten
2bio: pistaches geroosterd en gezouten
2bio: pompoenpitten
2bio: quinoa
2bio: quinoa mengeling
2bio: rode bietensap
2bio: rode linzen
Geldigheidsperiode: van 23/05/2017 tot 23/08/2018
Dit document is afgegeven op basis van het Biogarantie® lastenboek. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 4/07/2017 , Bolinne
Julien Filippi

De echtheid van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer : 1703138
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Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken voor de volgende producten :
2bio: rode nierbonen
2bio: rode quinoa
2bio: rode rijst
2bio: rood druivensap
2bio: rozijnen sultana
2bio: sesamzaad
2bio: sinaasappelsap
2bio: sojabrokken fijn
2bio: sojabrokken grof
2bio: spaghetti
2bio: spaghetti bolognaise
2bio: spaghetti spelt halfvol
2bio: spaghetti volkoren
2bio: spliterwten
2bio: strozzapreti op basis van rode linzen
2bio: studentenhaver
2bio: super muesli
2bio: tagliatelle tricolore
2bio: tomatenpuree
2bio: veganaise
2bio: vegetarische lasagne
2bio: vegetarische moussaka
2bio: vegetarische spaghetti
Geldigheidsperiode: van 23/05/2017 tot 23/08/2018
Dit document is afgegeven op basis van het Biogarantie® lastenboek. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 4/07/2017 , Bolinne
Julien Filippi

De echtheid van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer : 1703138
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Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken voor de volgende producten :
2bio: vijgen
2bio: volkoren basmati rijst
2bio: volkoren rijst long grain
2bio: volkoren rijst ronde korrel
2bio: walnoten
2bio: witte basmati rijst
2bio: witte rijst lange korrel
2bio: wortelsap
2bio: zalm
2bio: zoete rijst volkoren
2bio: zonnebloempitten
Biofresh: dadelpasta met hazelnoten
biofresh: dadelpasta natuur
Biofresh: vijgenconfituur

Hogervermelde marktdeelnemer heeft het recht om het merk Biogarantie® te
gebruiken als verdeler voor :
distributie voorverpakte producten
Groenten en fruit

Geldigheidsperiode: van 23/05/2017 tot 23/08/2018
Dit document is afgegeven op basis van het Biogarantie® lastenboek. De marktdeelnemer
onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.
Datum, plaats: 4/07/2017 , Bolinne
Julien Filippi

De echtheid van dit document kan nagegaan worden op onze website http://www.certisys.eu
nummer : 1703138

