Alle etiketten op levensmiddelen moeten voldoen aan de Europese wetgeving omtrent
voedselinformatie. Etiketteren.nl heeft specialisten in huis om al uw vragen op het gebied
van etikettering, specificatiebeheer en wet- en regelgeving te beantwoorden. Onze specialisten
controleren uw etiketten en geven advies zodat noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd.
Wij nemen u al het werk uit handen.

Onze producten
Specificatiebeheer

Internationaal?

De informatie op eindproductspecificaties moet minimaal

Ook dit is geen probleem voor ons. Wij helpen u met vertalen,

voldoen aan Verordening (EU) nr. 1169/2011. Het opstellen

kunnen uw etiketten in andere talen nakijken of uw etiket

van specificaties is een specialisme geworden.

controleren op de wetgeving van het land waar u naar gaat
exporteren.

Onze specialisten helpen u met het opstellen en beheren

Wetgevingsvraagstukken

van productspecificaties. Wij bieden diverse mogelijkheden,
waaronder:

Als producent vraagt u zich wellicht regelmatig af of uw

•	
Opstellen van eindproductspecificaties aan de hand van

producten aan de wet voldoen. U heeft te maken met diverse

uw grondstofspecificaties en recepturen;
•	
Invoeren van productinformatiesystemen van retail

wet- en regelgevingen, die bovendien ook nog regelmatig aan
veranderingen onderhevig zijn.

organisaties en groothandelaren, zoals GS1, SIM, Trace
One en PS in foodservice;
•	
Invullen van vragenlijsten voor business-to-business klanten.

Binnen onze organisatie beschikken we over specialisten die
op de hoogte zijn van de laatste wetgeving en die dit op de
juiste wijze weten te interpreteren voor bijvoorbeeld uw product

De specificaties worden beheerd in uw eigen

en website. Ook toetsen we reeds bestaande teksten en

specificatiesysteem of worden beschikbaar gesteld op de

websites aan de wettelijke eisen en brengen we een advies

website van Etiketteren.nl middels uw eigen inlogcode.

uit voor eventuele benodigde aanpassingen.

Etiketcheck

Private labelservice

Etiketteren.nl heeft een helpdesk met specialisten die uw etiketten

Als private label eigenaar of producent wordt u geconfronteerd

kunnen beoordelen op basis van Verordening (EU) nr. 1169/2011.

met een complex administratief proces rondom specificatie

Indien gewenst, controleren we ook op de overige wetgeving

beheer en labels.

die specifiek voor uw product van toepassing is, zoals de
claimsverordening en verticale wetgeving. Om nog meer

Onze specialisten helpen u graag met:

zekerheid in te bouwen, kunt u uw etiketten ook in combinatie

•	Het invullen van klantspecifieke specificatiesystemen,

met de recepturen en de grondstofspecificaties laten controleren.

zoals GS1, SIM, Trace One en PS in foodservice;
•

Onze werkwijze

Het klantspecifiek opmaken van etiketteksten;

•	Het opbouwen van een eigen specificatiesysteem met

U stuurt uw etiketten heel eenvoudig via de e-mail naar ons

CareNet Online QA Software waardoor informatie sneller

toe. Na de beoordeling van het etiket ontvangt u een complete

beschikbaar en beter overdraagbaar is naar klantspecifieke

eindrapportage met onze bevindingen en aanbevelingen.

systemen.

Specificatiebeheer
Etiketcheck
Internationale etiketcheck
Wetgevingsvraagstukken
Private labelservice
Etiketteringsspecialist
Verhandelbaarheidsrappport
Trainingen

Etiketteringsspecialist

Voorbeelden van trainingen die wij aanbieden zijn:

Via deeltijd detachering leveren wij u een interim professional
van hoger of academisch niveau. Deze specialist is bekend met

Training Etikettering

uw branche en is altijd op de hoogte van de wet- en regelgeving

De training Etiketteren geeft u inzicht in het doel, het nut en

rondom etiketteren.

de wettelijke verplichtingen van het etiketteren van levens
middelen. In één dag bespreken we de laatste wijzigingen in

Verhandelbaarheidsrapport

de etiketteringswetgeving. U leert hoe u uw product optimaal

Retailers in binnen- en buitenland kunnen u vragen om een

presenteert op het etiket en hoe het voldoet aan de wet- en

verhandelbaarheidsrapport, oftewel een Verkehrsfähigkeits

regelgeving zoals deze staat vermeld in verordening

bescheinigung of een Marketability Certificate, aan te leveren.

(EU) nr. 1169/2011.

De retailer wil beschikken over een rapport van een onafhan
kelijke instantie waaruit blijkt dat het product voldoet aan alle

Training Additievenwetgeving

eisen: zowel de wetgevingseisen als de eisen van de retailer.

Met het Food Improvement Agents Package is de wetgeving
met betrekking tot het gebruik van enzymen, levensmiddelen

Etiketteren.nl kan dit verhandelbaarheidsrapport voor u

additieven en aroma’s in de voedingsmiddelen binnen de

opstellen. Nadat uw wensen zijn doorgesproken, regelen

Europese Unie geharmoniseerd. Met deze training krijgt u

wij dat de producten bij u opgehaald worden. Alle analyses

meer inzicht in de achtergrond van de Verordeningen (EG)

worden uitgevoerd door MicroCare Laboratorium. Dit is een

nr. 1332/1333/1334, en de toepassing daarvan in de praktijk.

ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium.

Training Claimsverordening
De specialisten van Etiketteren.nl voeren een etiketcheck

Verordening (EU) nr. 1924/2006 beschrijft de voorwaarden

uit. De analyses en de etiketcheck worden vervolgens in één

voor het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op

document aan u gerapporteerd met bijbehorende adviezen en

verpakkingen en geeft een overzicht van de goedgekeurde

opmerkingen. Wij stellen de rapportage desgewenst ook in het

claims. Het spanningsveld dat hierbij speelt tussen commerciële

Duits of Engels voor u op.

afwegingen en de wetgeving geeft de input voor deze training.
We gaan hierbij in op specifieke cases.

Trainingen
Heeft u behoefte om uw kennis te vergroten op het gebied
van etikettering? Volg dan bij ons een training die wij samen

Meer informatie?

met BK Opleidingen & Trainingen hebben ontwikkeld.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een

Deze trainingen zijn geschikt voor alle managers en

etiketcheck, een ander specifiek product of heeft

medewerkers die verantwoordelijkheid dragen voor het

u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

opstellen en/of controleren van etiketten.

Vughterweg 47Q

Onderdeel van

5211 CK Den Bosch
www.etiketteren.nl
0800 25 22 737 (gratis)

www.careforfoodgroup.com

