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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:  

Denkavit Nederland B.V.  

 

 

Tolnegenweg 65, 3781 PV Voorthuizen, Nederland  

 
 

 

door LRQA is goedgekeurd voor de volgende norm(en):  

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.  

 

 

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van 
toepassing zijnde locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.  

    

Huidige uitgiftedatum: 29 juni 2018 

Vervaldatum: 28 juni 2021 

Certificaatnummer: 10181366 

 
 

Originele uitgiftedatum: 

ISO 9001 – 30 juni 1999 

 

 

 

Goedkeuringsnummer: ISO 9001 – 0024105  

 

 

 
 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

De ontwikkeling en productie van voeders voor jonge dieren. Handel in diervoeders, voedermiddelen en 
toevoegingsmiddelen voor jonge dieren. Activiteiten in de vleeskalverhouderij middels integratiecontracten en 

het in- en verkopen van kalveren. Laboratoriumwerkzaamheden ter ondersteuning van de eigen 
bedrijfsactiviteiten. 

 



 

Certificaataanhangsel 

Certificaatnummer: 10181366 
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Locatie Activiteiten 

 

Denkavit Nederland B.V.  

Tolnegenweg 65, 3781 PV Voorthuizen, 

Nederland 

ISO 9001:2015 

De ontwikkeling en productie van voeders voor 
jonge dieren. Handel in diervoeders, 
voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor 
jonge dieren. Activiteiten in de vleeskalverhouderij 
middels integratiecontracten en het in- en 
verkopen van kalveren. 
Laboratoriumwerkzaamheden ter ondersteuning 
van de eigen bedrijfsactiviteiten.  

 

 
 

 

Denkavit Futtermittel GmbH  

Katzheide 4, 48231 Warendorf, Duitsland 

ISO 9001:2015 

Handel in diervoeders, voedermiddelen en 
toevoegingsmiddelen voor jonge dieren. 
Activiteiten in de vleeskalverhouderij middels 
integratiecontracten en het in- en verkopen van 
kalveren. 

 

 

 
 

Denkavit Ingredients B.V.  

Tolnegenweg 65, 3781 PV Voorthuizen, 

Nederland 

ISO 9001:2015 

Handel in diervoeders, voedermiddelen en 
toevoegingsmiddelen voor jonge dieren. 

 

 

 
 

  

   

 


