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Ghronologisch ovezicht van alle gêbcuÉGn¡ssen (ínspecties cn andere activitciten),
contactmomenten (in pcrsoon en t¡lefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen,

brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relaÛe vormen tussen de
Nederlandse voedsel- en warenautoriteit en het geTnspecteerde bedrijf

Platteorond van het bedriif

InschrfJhummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondememer:
Adres:
Inspectielocatie
@-maíl
Telefoonnummer:
TiJdvak;
Bedrijf beschiK over de ru¡mten:
Vel heid

Dossier van (handelsnaam):

Keuken, magazijn 1(met koel- en wiescel) magazijn2
nvt

Ginnekenweg 24 4818 JE Breda

Rætaurant
20037547
BV

{,

3t Nazoro
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met;
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongediefte
Tempentuur
Code HACCP

2'Nazorg
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummcr:
SW-nummer:
KoÉ verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
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Temperatuur
Code HACCP

1€ J{azorq
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort vcrslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedíerte
Temperatuur
Code HACCP

Openingsinspectie:
Datum: Vrijdag 25 september 2015 uur om 19.OO uur.
fnspecteurs:
Gesproken met

Controle beschikkíng en openingsinspectie:
Het bedriJf voldeed aan de beschikking en was nu goed schoon. De wering zal nog worden
uitgevoerd door Rentokil, maar eerst wil Rentokil de muizen vangen. Er z'rjn reeds 6 muizen in het
magazijn gevangen.
Bij 1c nazorg graag aandacht voor de wering van plaagdieren (muizen),

Aan aangegeven dat het bedrijf open mag.
Zit zou de volgende dag, zaterdag open gaan.

Donderdag 24 september 2O15
lËngs gegaan, bedrijf is gesloten, brlefje op de deur dat men wegens verbouw¡ng tot

24 -09-20L5 gesloten is. Vanaf 25-09-2015 zou men weer open zljn.

Maandag 21 seotemher ?n1 ç'
Inspecteurs:
Naar aanleiding van een telefoontje van de accountant van

tlGraar bedr'tjf te Breda geweest. Het telefoonEje ging over de vraag wanneer tll-fEfn het bezit kon komen van het RvB van 10 september 2015. Tevens was er de behoefte
aan meer lnformatíe over de norm van reinheid die de NVWA aanhield.
Omstreeks 15.20 uur aangekomen bij bedrijf met tweeledÍ9 doel: controle sluitingsbeschikking en
afgeven concept RvB van de inspectie van 10 september 2015, Tevens geprlnte foto's overhañdigd
van de openingsinspectie van 18 september 2015. Daarom heen aangegeven wat de norm is van
hygiene om het bedrijf weer "ontsloten" te krljgen was blfi dat we het eea wilde
toelichten. Op het verzoek een kij(ie in de keuken te komen nemen, hebben we negatief
gereageerd: daartoe dient een openingsinspectie; blj de openingsinspectie van 198 september
2015 is mondeling al veel vertetd en aangewezen en nu vandaag met fotot nog eens herhaald. Dit
was voldoende.
Op dinsdag 22 september 2015 zal Leventi (keukeninstallateur) komen voor loskoppeten van de
vaatwasser, voor reiniging rondom. Zij streeft emaar zoveel mogelijk apparatuur etc. los neer te
zetten voor eenvoudige reinigÍng. De roosters van de atzuigkap zouden niet meer te reinigen zijn.
Daar komen nleuwe voor,
Het magazijn achter wordt als laatste gereinigd.
Een mannelijk persoon van schoonmaakbedrijf "Klien" was aanwezig bij het gesprek met
toestemming van

Zatsrdag 19 september 2015
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- ongeveer 19.45 u gebeld naar het bedrijf ivm controle op sluitingsbeschikking; er
werd niet opgenomen.

Oocnfnqsinsoectie
Datum: 18 september 2O15
fnspecteurs:
Gesproken met:

Aangevraagde openingsinspectie.

Gesproken me directeur.

Het bedríjf mag nog niet open.

B'tj binnenkomst gaf aan, dat het schoonmaakbedrff nog de vloer aan het
droog trekken was. was een schoonma akbedrljf ("Klien") aanwezÌg ln de persoon van één man
en 3 jonge dames. Tjdens de inspectie vertelde de man dat mevrouw elqenlfk te vroeg gebefd
had.

W[ hebben ons rondje gedaan en zagen ondermeer het volgende:
- de roosters van de afzuigkap waren ¡n de sleuven nog fllnk met aangekoekt vet bezel, Ze konden
ze op dat moment niet verder schoon kr¡jgen.
- vuile roosters (tegen de wand) van de frituur, grill en dubbele gasbranders
- zwaÊe (vochtíge) kitrand achter de aanrecht
- vuile wand (grijszwarte schimmel en geel vuil) langs de vaatwasser. Ook lagen daar nog twee
vervuilde deksels en een metalen bak, vull. Hier was nog niet gereinigd, omdãt ze er níeibij
konden..,.
- vuile vloer onder de vaatwasser en onder de afu¡ashoek. Tevens vuile muur onder de afwashoek
en vaatwasser en een vull los liggend rooster. Waarom dle nÍet was weggehaald tijdens het
schoonmaken is een raadsel....
- vuile en nu lekkende syphon. Aangegeven dat dle gerepareerd moeÈ zijn bij heropening.
- vuile geel kleurige geribbelde leídlngen onder apparatuur
- zeer ernstig vervuilde gasbr¿nder (ondezijde) (grote olledruipers) en onderstel waarop het staat
- een deel van een plint was losgekomen achter de verhittlngsapparatuur: smurrieachtig vull was
erachter aanwezig. Tevens bolde de kunststof vfoer hier op.
- cm dikke laag verkoolde etensresten rondom twee gasbranders, Deels was dft met de hand goed
te verwfideren
- veel ingedroogd vet/olie in kastje onder de frituur
- twee ernstig vervuilde wandcontactdozen (naast elkaar). Bedoeling was dat die ook schoon
waren, maar dan moest de stroom eraf.,,.
- vuile onderzijde bain-marie. Tevens de knoppen van de baín-marie.

Magazijn, rechts:
- nog zeer veel muizenuitwerpselen op de grínttegels. Tevens sterke muizengeur nog aanwezig. Er
worden hier geen levensmiddelen meer bewaard, maar omdat die rulmte onder de bischikking
valt, dÍent deze bij heropening toch ín schone staat te zijn.

Op moment van inspectie was ook een medewerker van Rentokil aanwezig. Hlj was bezig veel
doosjes neer te zetten. Er is een werings- en bestrijdíngsadvies opgesteld, Een andere medewerker
van Rentokil komt langs voor de wer¡ng (borstels onder/aan deuren aanbrengen etc. Dat is bij
Rentokíl gescheiden.

Alle levensmiddelen waren weg uit de gesloten ruímten behalve een klein in werking ziJnde
diepvrieskastje met gevacumeerde producten, Deze stond in de keuken
Aangegeven die levensmiddelen eruitte halen of de diepvrieskast in het restaurant Ee plaatsen.

Het schoonmaakbedrijf vroeg nog een rondje te doen om te laten zien wat niet schoon was. Dat
,llþÞen we niet gedaan, om te voorkomen dat we (belangrijke) zaken zouden overslaan.l

rftllþd aan tafel al gezegd, dat wellicht de volgende inspecteur weer andere zaken zag.
AañEeg-even dat de bedoelde bedrijfsruimten goed'schoon moeten zijn.

{
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Fotot staan in het dossier,

Controle oo beschlkkinq
Perlode:
Kort vcrclag van dc totale sluitingsperiode:
Zaterdag t2-9-20L5:' om 17:15 uur locatie bezocht. Locatie gesloten. Op de deur hlng een
brief"wegens omstandigheden gesloten van 11 september tot en met 17 september'.-e¡ de
achteruitgang stonden 2 volle afualcontainers en enkele met lege drankf,essen gevulde
wlnkelwagens.
Zondag 13-9-2015: om 17:10 uur gebeld. Medewerker zei dat het bedrijf tot en met donderdag 17
september gesloten was.

Sooed Sluitinqsbcschikkinq
Datum: lnspectie 1o-o9-2o15 (spoedsluiting) uitreíken beschikking 1l-o9-2o15Insprctcurs: .
Gesproken met:
Kort verslag:

Bezocht nav consumenten tip, ziek na maaltijd.

Op donderdag 10 september 2015 om 18:50 uur bedrljf bezocht.
Aanwezíg een kok en 2 uit-¿endkrachten in de afwas/keukenhulp.

Hygiene is zeer ernstig onder de maat :

Keuken:

Veel vet, olie,
apparatuur.

voedselresten en muizenuitwerpselen in de keuken op de vloer en onder de

Vette afzuigkap.
Zeer ernstig vervullde wandtegels en rvs wandplaten.
Vuile vette schapplanken.
Levende muls renL door de keuken.
Gekoelde werkbank met onverpakte gerechten en versvlees zeer ernstig vervuíld met
enorme schimmelsporen, oök rekken, rekkenhouders en deuren en deurrubbers zeer
ernstig beschimmeld.
Zeer ernstig vervuilde pannen, deksets, 2 keukenmachines, mixer, messen, messenrek,
fü tuuroven, grillplaat.

It- Koelcel

Vloer zeer ernstig vervuild met rotte drap van oude voedselresten.
Rekken zeer ernstig vervuild met aanqekoeKe voedselresten.

Vriescel

Vloer ernstiq vervuild met vertrapte vettige voedselresten.

Magazijn 1 (met koel en vriescel):

Gehele
Gehele

vloer en alle stellingen bezaait met muizenuitwerpselen.
stinK enorm naar muizenurine.

Magazijn 2

Ook hier enorme muizenoverlast, overal uitwerpselen en enorme geur van muizenurlne.
Hier staat een ventllator
qekoeld. (tafel is bezaait

en een kraEje, volgens de kok worden hier gerechten terug
met muizenkeutels)
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Na overleg met spd-ers en Tl I spoedslulflng. Mevrouw laat geen gasten meer toe,
gaat alle mogelfjk besmette voedsel vernletlgen, Ze overweegt een extern schoonmaak bedriJf in te
huren.
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Rapport van bevindingen nummer: 2015/280532015/26196    bijlage 1 

 

1.Vervuilde vloer in 
de koelcel. 
 
 

 

2.Vervuilde vloer in 
de koelcel. 
 
 

 

3.Muizenuitwerpsel
en in magazijn 1 
op de schappen. 
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4. Opstelling 
magazijn 2 voor 
koelen maaltijden. 
 
 

 

5.Vloer en wand in 
de keuken. 
 
 

 

6. Vloer en wand in 
de keuken. 
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7. Vloer en wand in 
de keuken. 
 
 

 

8.Zijkant 
frituuroven en 
wand. 
 
 

 

9.Vervuilde 
keukenmachine. 
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10.Vervuilde grill. 
 
 

 

11.Beschimmelde 
deur gekoelde 
werkbank. 
 
 

 

12.Beschimmelde 
binnenzijde 
gekoelde 
werkbank. 
 
 

 


