
BIO CERTIFICAAT 

CERTIFICAAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 35, LID 1, VAN VERORDENING (EU) 2018/848 INZAKE DE 

BIOLOGISCHE PRODUCTIE EN DE ETIKETTERING VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN

Documentnummer: 1748910 Exploitant

Naam en adres van de exploitant: Naam en adres van de controleautoriteit:

Skal Biocontrole

Postbus 384

8000 AJ Zwolle

Nederland

NL-BIO-01

Quik's Potato Products B.V. 

Akkerseweg 13b

5321 HG HEDEL

Nederland

026431

• Bereiding

• Distributie/in de handel brengen

Activiteit(en) van de exploitant

Categorie(ën) producten als bedoeld in artikel 35, lid 7, van Verordening (EU) 2018/848 van het 

Europees Parlement en de Raad en productiemethoden

verwerkte landbouwproducten, waaronder aquacultuurproducten, voor gebruik als levensmiddel. 

Productiemethode:

d)

• productie van biologische producten

andere in bijlage I bij Verordening (EU) 2018/848 opgenomen of niet onder de voorgaande 

categorieën vallende producten. Productiemethode:

g)

• productie van biologische producten

Dit document is conform Verordening (EU) 2018/848 afgegeven om te verklaren dat de exploitant zich 

onderwerpt aan de controles en voldoet aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften. 

Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en/of voortbrengingsprocessen voldoen aan de 

eisen voor de biologische productiemethode.

Datum, plaats Certificaat geldig van 13 september 2022 tot en 

met 31 december 2023

N. Klijnhout - Klijn, directeur

Zwolle, 13 september 2022
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8000 AJ Zwolle 
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F 038 426 81 82 
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www.skal.nl



Certificaatnr: 1748910

Bijlage bij certificaat 1748910

Lijst van producten

Naam van het product en/of code van de gecombineerde 

nomenclatuur (GN) als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 

2658/87 van de Raad (²) voor producten die binnen het 

toepassingsgebied van Verordening (EU) 2018/848 vallen.

Biologisch,

Omschakeling

10.31 vervaardiging van aardappelproducten Biologisch

46.38.1 groothandel in snacks en kant en klare maaltijden Biologisch

42990 - Koelverse voorgegaarde aardappelproducten, naturel 

(krieltjes, schijfjes, blokjes, golfjes, partjes, 

kookaardappelen, al dan niet met schil)

Verwerkt >95% biologisch

(²) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief-en 

statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7 9.1987, blz. 1).
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