
Kiwa VERIN verklaart dat het gerechtvaardigde vertrouwen 

bestaat dat de als EKO-keurmerk gekenmerkte processen bij de 

onderstaande deelnemer in overeenstemming zijn met de van 

toepassing zijnde EKO-normen:

Fossa Eugenia B.V.

gevestigd aan de Venrayseweg  136 C

in VENLO

Referentie: 9997047

EKO-registratienummer: HV1288

Daarom verleent Kiwa VERIN dit certificaat voor de periode tot:

Nieuwegein, 28 april 2022

Namens Kiwa VERIN,

Roosmarijn Malestein-Overweg

1 april 2024

Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het register van het EKO-keurmerk.

EKO Handel en Verwerking

VWS982370

Kiwa VERIN

Nevelgaarde 20d

Postbus 2703

3430 GC Nieuwegein 

Tel.: 088 998 43 10

Fax: 088 998 43 01

info@kiwaverin.nl

www.kiwaverin.nl 



Betreft : uitslag beoordeling EKO Handel en Verwerking

Uw kenmerk : 9997047

Nieuwegein, 28 april 2022

Fossa Eugenia B.V.

Venrayseweg  136 C

5928 RH  VENLO

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 maart 2022  is uw bedrijf bezocht door een Kiwa VERIN controleur voor de EKO-controle. Kiwa VERIN heeft de 

controlebevindingen van de controleur in goede orde ontvangen en beoordeeld. 

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf (nog) niet volledig voldoet aan de Algemene Voorwaarden EKO en 

bijbehorende voorschriften. De geconstateerde tekortkoming(en) / afwijking(en) is (zijn) in de bijlage weergegeven. 

Deze verbeterpunten zijn wel opgevoerd, zodat u deze het komende jaar kan oplossen en / of uw aandacht behoeven. 

Uit de beoordelingstekst blijkt of deze item(s) voor de volgende controle hersteld dienen te zijn.

Erop vertrouwend dat u bovenstaande tekortkoming(en) zo spoedig mogelijk herstelt, is per direct het EKO-certificaat 

aan uw bedrijf toegekend. Het EKO-certificaat is bijgesloten. Daarnaast is uw registratienummer opgenomen in het 

register van EKO.

Op basis van de controlebevindingen is aan uw bedrijf de status 1 toegekend. Het certificaat is geldig tot de datum 

vermeld op het certificaat. U dient ervoor te zorgen dat enkele weken voor deze datum een controle is uitgevoerd. 

Kiwa VERIN zal u daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw EKO erkenning zonder onderbreking 

doorloopt.

Mocht bovenstaande beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Marleen Duijzer

Kiwa VERIN



Aanvullende opmerkingen beoordelaar

WegingOmschrijvingNorm

Transparantie

. 

Presentatie naar de consument (meerkeuze, minimaal één activiteit)

AA1.4 B

Tijdens de audit is geconstateerd dat er nog geen activiteiten m.b.t. presentatie 

naar de consument aanwezig zijn. U dient er voor te zorgen dat op korte termijn 

minimaal één van de volgende activiteiten aanwezig zijn: 

- Het bedrijf heeft een eigen website met informatie over EKO.

- Het bedrijf houdt minimaal éénmaal per jaar een open dag.

- Het bedrijf verkoopt haar producten geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan de 

consument. 

- Het bedrijf ontvangt excursies van groepen (zoals bijvoorbeeld scholen, 

verenigingen)

- Overige activiteiten (andere activiteiten zijn alleen toegestaan, als ze zijn 

goedgekeurd door EKO). 

Bij de volgende audit zal hier extra aandacht aan worden besteed.

Er is een klachtenprocedure en evt. geschillen betreffende sociaal en eerlijk kunnen 

worden gemeld bij de ombudsman EKO.

AA2.1 B

Tijdens de audit is geconstateerd dat er een klachtenprocedure aanwezig is, 

maar hierin staat geen verwijzing naar de ombudsman EKO genoemd. 

Geschillen kunnen gemeld worden bij info@eko-keurmerk.nl. U dient de 

klachtenprocedure aan te passen. U ontvangt hiervoor een waarschuwing. Bij 

de volgende audit zal hier extra aandacht aan worden besteed.

Het EKO-bedrijf met eigen merkproducten heeft een doelstelling voor het verminderen 

van de hoeveelheid verpakking.

HV4.3 B

Tijdens de audit is geconstateerd dat er geen doelstellingen zijn opgesteld 

voor het verminderen van de hoeveelheid verpakking. U ontvangt hiervoor een 

waarschuwing. Bij de volgende audit zal hier extra aandacht aan worden 

besteed.


