
Micro-Analyse Zeeland B.V.

Cloosterstraat 81

4587 CB Kloosterzande KvK nr: 60584904

Tel: +31 (0)114 68 3093 BTW: NL853971985B01

www.microanalyse.nl IBAN: NL60INGB0674323734

info@microanalyse.nl BIC: INGBNL2A

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op het/de onderzochte monster(s). Dit analysecertificaat mag zonder schriftelijke toestemming van Micro-Analyse Zeeland, niet
anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Informatie over de meetonzekerheid van de geaccrediteerde analysemethoden en de identiteit van de door externe laboratoria (E)
uitgevoerde analyses zijn opvraagbaar. Bij toetsing van analyseresultaten tegen referentiewaarden wordt de meetonzekerheid van de toegepaste analysemethode niet
verdisconteerd. Bij toetsing: ● = de analyseresultaten overschrijden de weergegeven referentiewaarden niet. ● = de analyseresultaten overschrijden de weergegeven
referentiewaarden. Tevens wordt op deze manier weergegeven dat een pathogeen micro-organisme is aangetoond, tenzij met de opdrachtgever anders is afgesproken. Indien de
monsterneming niet is uitgevoerd door Micro-Analyse Zeeland, zijn de gegevens die vermeld staan bij: ‘’datum en/of tijdstip monsterneming’’ en ‘’monsteromschrijving’’ op dit
analysecertificaat verstrekt door de opdrachtgever en hebben de analyseresultaten betrekking op het monster zoals dat door Micro-Analyse Zeeland is ontvangen. Micro-Analyse
Zeeland is niet verantwoordelijk voor gegevens welke door de opdrachtgever aan haar worden verstrekt. Alle laboratoriumactiviteiten (met uitzondering van de met (E) aangemerkte
analyses) worden uitgevoerd op ons laboratorium, gevestigd aan de Cloosterstraat 81 te Kloosterzande. Opinies en interpretaties weergegeven in dit analysecertificaat vallen buiten
onze geaccrediteerde scope en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit analysecertificaat. Micro-Analyse Zeeland is door de Raad voor Accreditatie (RvA)
geaccrediteerd volgens ISO 17025 en staat bij de RvA geregistreerd onder nummer L420. Legenda: Q = door de RvA geaccrediteerde verrichting, E = door extern laboratorium
uitgevoerde verrichting, < = kleiner dan, > = groter dan, * = indicatieve waarde, ** = niet bevestigd. Resultaten in dit analysecertificaat zijn uitgedrukt in kve per gram of ml. van het
onderzochte monster, tenzij anders weergegeven. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Pagina 1 van 2

 

Analysecertificaat 04-01-2021

 

Datum bemonstering 21-12-2020 Opdrachtgever Happy Bakers

Datum ontvangst 21-12-2020

Datum aanvang analyse(s) 29-12-2020 Arnesteinweg 37

Referentie MAZ-L 21011031.1.4 4338 PD MIDDELBURG

Nederland

Nr. Monsteromschrijving MAZ monsternr.

1 Glutenvrij Meerzaden Donker Brood MAZ-L21011034

MTH Analyse  Eenheid Resultaat Referentiewaarde  Bron

Monsterneming  Opdrachtgever

M1 Allergeen - gluten E mg/kg   <5 ●



De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op het/de onderzochte monster(s). Dit analysecertificaat mag zonder schriftelijke toestemming van Micro-Analyse Zeeland, niet
anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd. Informatie over de meetonzekerheid van de geaccrediteerde analysemethoden en de identiteit van de door externe laboratoria (E)
uitgevoerde analyses zijn opvraagbaar. Bij toetsing van analyseresultaten tegen referentiewaarden wordt de meetonzekerheid van de toegepaste analysemethode niet
verdisconteerd. Bij toetsing: ● = de analyseresultaten overschrijden de weergegeven referentiewaarden niet. ● = de analyseresultaten overschrijden de weergegeven
referentiewaarden. Tevens wordt op deze manier weergegeven dat een pathogeen micro-organisme is aangetoond, tenzij met de opdrachtgever anders is afgesproken. Indien de
monsterneming niet is uitgevoerd door Micro-Analyse Zeeland, zijn de gegevens die vermeld staan bij: ‘’datum en/of tijdstip monsterneming’’ en ‘’monsteromschrijving’’ op dit
analysecertificaat verstrekt door de opdrachtgever en hebben de analyseresultaten betrekking op het monster zoals dat door Micro-Analyse Zeeland is ontvangen. Micro-Analyse
Zeeland is niet verantwoordelijk voor gegevens welke door de opdrachtgever aan haar worden verstrekt. Alle laboratoriumactiviteiten (met uitzondering van de met (E) aangemerkte
analyses) worden uitgevoerd op ons laboratorium, gevestigd aan de Cloosterstraat 81 te Kloosterzande. Opinies en interpretaties weergegeven in dit analysecertificaat vallen buiten
onze geaccrediteerde scope en hebben enkel betrekking op de analyseresultaten vermeld in dit analysecertificaat. Micro-Analyse Zeeland is door de Raad voor Accreditatie (RvA)
geaccrediteerd volgens ISO 17025 en staat bij de RvA geregistreerd onder nummer L420. Legenda: Q = door de RvA geaccrediteerde verrichting, E = door extern laboratorium
uitgevoerde verrichting, < = kleiner dan, > = groter dan, * = indicatieve waarde, ** = niet bevestigd. Resultaten in dit analysecertificaat zijn uitgedrukt in kve per gram of ml. van het
onderzochte monster, tenzij anders weergegeven. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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Datum bemonstering 21-12-2020

Datum ontvangst 21-12-2020

Datum aanvang analyse(s) 29-12-2020

Referentie MAZ-L 21011031.1.4

Methodeverwijzingen van uitgevoerde verrichtingen

MTH Analyse  Techniek Conformiteit Referentiemethode

M1 Allergeen - gluten E

Opmerkingen, opinies en interpretaties:


