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VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen 

in contact te komen 
 
   
 
 
 
De producent:  Pelgrims Verpakkingen NV 
 
 
 
verklaart dat het volgende product: 

 
Paraffinevellen, art. nr. PVE 33/40 (EAN 54148980000267) 

 
 
in overeenstemming is met: 

• Verordening (EG) Nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levens-
middelen in contact te komen en houdende de intrekking van de Richtlijnen (EG) Nr. 80/590    
en Richtlijnen (EG) Nr. 89/109. 

• Verordening (EG) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof om met 
levensmiddelen in contact te komen. 

• Koninklijk Besluit (KB) Nr. 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en 
traceerbaarheid in de voedselketen. 
 

is getest volgens:  
• Verordening (EG) Nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof om met 

levensmiddelen in contact te komen. 
• Richtlijn (EG) Nr. 97/48 betreffende de basisregels voor de controle op migratie van bestand-

delen van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aan-
raking te komen. 

• Richtlijn (EG) Nr. 85/572 tot vaststelling van de lijst met simulatiestoffen.die moeten worden 
gebruikt.  

 
en is geproduceerd volgens de relevante vereisten van: 

• Verordening (EG) Nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en 
voorwerpen om met levensmiddelen in contact te komen.  

 
 
Traceerbaarheid van dit artikel is gegarandeerd conform Verordening (EG) Nr. 1935/2004.  
 
 
 
 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 6 januari 2014 
 
 
 
Wim Pelgrims 
Afgevaardigd Bestuurder 
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TECHNISCHE FICHE 
PVE 33/40 

 
 
 
 
MATERIAAL 
Papier     Luxpack Bianca  
Gramgewicht papier   50 gr/m2 + paraffine 
Formaat   33x40 cm 
 
BEDRUKKING 
Inkt     Onbedrukt  
 
VERPAKKING 
Aantal per colli    20 kg 
Formaat colli   340 x 410 x 170 mm (LxBxH) 
Aantal colli per pallet   40 
Type pallet   euro 
EAN    54148980000267 
 
GEBRUIK 
Doel     Verpakken van levensmiddelen. 
Type levensmiddelen  Droge levensmiddelen. 
Opslag Droog en donker bewaren, niet langer dan 2 jaar, bij een temperatuur 

tussen de 3°C en 30°C bij een luchtvochtigheid tussen 50-65%, en in 
de originele verpakking. 

Verwarmen/verhitten Levensmiddelen niet samen met dit artikel verwarmen/verhitten (bijv. in 
magnetron, oven etc). 

Koelen/invriezen Mag tegelijk met het levensmiddel worden gekoeld voor de duur van de 
houdbaarheid van het levensmiddel. Het invriezen van levensmiddelen 
in dit artikel wordt afgeraden. 

 
ALGEMEEN 
Verpakkingsratio   6 dm2 / kg levensmiddel. 
Fostplus   Tariefcode: 002 
 
 
 
De Europese Commissie voorziet d.m.v. Verordening (EG) Nr. 10/2011 in een richtlijn betreffende de selectie van testcondities voor verschillende 
voedingsmiddelen. De migratietesten zijn conform deze richtlijn uitgevoerd door een geaccrediteerd Laboratorium. 
Deze Verklaring van Overeenstemming is geldig op het door ons geleverde artikel onder de specificaties zoals genoemd in de technische fiche.  
Dit document is 3 jaar geldig vanaf de versiedatum of tot het moment waarop het document door ons wordt vervangen i.v.m. mogelijke wijzigingen   
in de samenstelling van het artikel of bij mogelijke wijzigingen in de onderliggende Verordeningen en Richtlijnen. 
De gebruiker van dit artikel moet zich ervan overtuigen dat het artikel dienovereenkomstig wordt gebruikt. 
  
Op voorwaarde van het juiste gebruik en op voorwaarde dat er door de gebruiker geen wijzigingen aan dit artikel worden aangebracht noch 
substanties worden toegevoegd die de aard van dit artikel zou kunnen aantasten, voldoet dit artikel aan de gestelde voorwaarden zoals gesteld in 
Verordening (EG) Nr. 1935/2004 en Verordening (EG) Nr. 10/2011 om als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen te dienen. 
 
 
 


