
Reactie Restaurant Hewal Keizerswaard: 

1) Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn 

gedaan met betrekking uw zaak?  

Ja  

2) Wat is op dit moment de situatie omtrent voedselveiligheid en hygiëne in uw zaak?  

Wij houden alles netjes bij, wordt elke dag goed schoongemaakt. 

3) Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de nVWA te voldoen?  

Ik heb een lijst gemaakt van wat alles elke dag moet gebeuren. 

4) Is er nog iets anders wat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde nVWA-journaals? 

Nee. 
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht

À
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Chronologisch overzicht van alle gebeultenissen (inspecties en andere activiteiten),

contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail. faxen,
brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de retatie vormen t¡¡ssen de

Nederlandse voedsel- en warenautoriteit en het geïnspecteerde bedrijf

Flatteqrond van het bedriif

tr"

Inschrijfnummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondernemer:
Adres:
Inspectielocatie
@-mail
Telefoonnummer:
Tijdvak:
Bedrijf beschiK over de ruimten:

Dossier van bedrijf elsndam):

Maarschalkerwaard 55, 3078 AT Rotterdam

Open keuken, koelcel en opsfagzolder

Hewal 3

15-

Restaurant
24257270
EZ

3a f{azorq
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer;
SW-nummer:
Kort verslag;

llygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code I]ACCP

2'Nazorq
Datum: 28 augustus 2015
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:nvt
SW-nummer:nvt

Kort verslaq:
Gesproken met
Kort verslag:
Hygiëne: goed
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Bouwkunde: voldoende.
Ongedierte: geen sporen bestrijder Rentokit
\mperatuur: zojuist ontvangen shoarmaral -3 oC (leverancier Tabara)
Code HACCP: bereiding aan registratie toevoegen.

Bedrijf is duidelÍjk de juiste weg ingeslagen. De hygiëne is goed en betrokkene heeft lijsten
ophangen, waarop temperaturen worden geregistreerd. Hoãwel het afkoeltrajectslechts sporadisch
vootkomt, moet dit nog wel in de registratie worden opgenomen. Duidelijk gãsteld, dat er bij
afwijking aclie moet worden opgetekend. Er waren zojuist bevroren spieðen afgeleverd, die ílechts
-3 oC waren. Aangegeven, dat hiermee kritischer moét worden omgegaan,
Papierdispenser geadviseerd en insectendoder een andere ptaag gãvãn,

Advies:
Bedrijf kan na¿r 3e nazorg (geen procesmonsters voorhanden)

lt Nazoro
Datum: 2-7-2OrS
fnspecteurs:
Gesproken met;
BR-nummer:nvt
SW-nummer¡nvt de sw van Z0-5-lS blijft open staan.

Kort verslao:
Gesp
Deze eurs binnen waren qeweest en een inspectiehadd Omdat wij t- .sten dat colleia,s voor
HWHM ingepland waren, hebben we ons teruggetrokken mìt de gedachte dat deze locãtie zx
Íngepland was. Vervolgens in ISI gekeken of er een inspectie wað ingeboekt. Dit was niet hetgeval' Hierop telefonisch rnet collega esproken om na tä gaan of er een inspectie was
uitgevoerd. Zij waren binnen geweest maar geen inspectie uitgevoerd.

Daama toch weer teruggegaan en inspect¡e uitgevoerd met boven staande in het achterhootd.

Haccp: De sw voor art 5 blijft staan.
Er was nog geen Hygiênecode voor de horeca aanwezig" Evenals ingevulde registratielijsten:l}

lreeft wel een digitale insleekthermometer en hij meet en registreert wel de
temperatuur van de koelìngen. Ook gaf hij aan dat het Ëerugkoetproces met deze warme
omstandigheden waarschijnlíjk niet binnen 5 uur plaats kanvinden.ItllDaangegeven waar de hygiënecode voor de horeca besteld kan worden, evenals het
info blad shoarma/döner. Ook gewezen op de registratielijsten, al mag hij ook verdei gaan met
registreren in zijn eigen boekje.
Vervolgens ook aangegeven dat op dit punË n¡et voldaan wordt aan de wetgeving en dat bij de
volgende inspectie, de 2e nazorg, dil wel in orde moet zijn.

_gafaandathijhe1goedbegrepenheeftend"t.egeennieuwesluitingofboetes
meer willen. Hlj zal er serieus mee aan de slag gaan.

l-lygiëne: voldoende

Temperatuur : voldoende'

Bouwkundig: voldoende

Ongediefte; voldoende
laatste inspectie van Rentokil was op 23-5-15, In de rapportage staan geen bijzonderheden
vermeld, Er waren geen recente sporen aangetoond,

In verband met het nog niel voldoen aan art 5 geen richtwaarde monsters genomen dit zal lijdens
de 2e nazorg moeten gebeuren indien dan in orde,
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Ooeninqsinsoectie
Datum:2 juni 2015
fnspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:
Hygiëne: voldoende
Bouwkunde: voldoende.
Ongediefte: bestrijder Rentokil heeft inspectie uîtgevoerd op 21-5-20t5 zal deze week een
volgende inspectie uitvoeren, )
Temperatuur: nvt
Code HACCP: nvt.

Bedrijf mag open.

Openinqsinsoectie
Datum:23 mei 2015
Inspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag:
Hygië.ne: onvoldoende (zie gegevens ISI en foto,s)
Bouwkunde: luik van vetafuangput stuit niet meer goed af waardoor er een vreselijk stank
ontstaat ín het bedrijf.
Ongediefte: Þestrijder Rentokil heeft inspectie uitgevoerd op 21-5-2015 (zie document)
Temperatuur: nvt
Code HACCP: nvt.

Bedrijf kan nog niet open i.v.m. bouwkundige en hygÌënische tekortkomingen.

Controle oo beschikkino.
Periode: 21-O5-2015 ty'm
Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Controle op de beschikkinE: 2l mei 2Ol.S
Inspecteur:
Gesproken met Bedrijf voldoet aan beschikking, zijn de onderstellen van tafels en
stoelen dan het schilderen. Verwacht morgen de vloer geheel schoon te maken en rond 17.00 klaar
te zijn.

Controle op de beschikking: 27 mei 2Ð1"5
Inspecteur:
Er was een proressloneel scnoorurraakbedrijf bezig met een dieptereinigíng. Op de stoep voor de
zaak werden de roosters van de afzuigkap schoongeboend, Gesproken-met de schoonmakers.
Eigenaar zelf was niet aanwezig.

Controle op de beschikkíng: 26 me! ZOIS
Inspecteur:
Bedrijf gesloten. Plafond is eruit gehaald, wordl vandaag vervangen door nieuw. Morgen
(woensdag) komt gespecialiseerd bedrijf om d¡eptereiniging uít tê voeren.

Controle op de beschikking: 25 mei 2OlS
Inspecteuri
Bedrljf gesloten, runurr( roe¡ Lreneden geen activiteiten.

Controle op de beschikking: 24 mei 2OlS
Inspecteur:
tsedrijF voldoet aan beschikkrng
Bedrijl is gesloten.

Controfe op de hccrh¡kk¡nq: 22 mei 2015
Inspecteur
Bedrijf voldoet aan beschikking.
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Gesproken met en IF
Er wordt nog steeds met man.en macht gereinigd, Betrokkene wil om 17 uur een openingsinspectie
danvragen en ls benieuwd of ik vínd dat het bedrijf al voldoet. Ik heb hem duidelijk gemãakt, dat
diL niet bij mijn bezoek paste, maar heb toch enigã punten benoemd, díe nog ouiãeluk onvolåoende
waren,
omtrent de kapotte werkvloer ìn de grillruímte heb ik nog contact gehad met spD,er lt
Hierover was enige onduidelijkheid, omdat deze Èt kortkoming nietln het RvB (nr Zgolai]ãf )wordt genoemd, terwijl de beschikking over goed onderhouden spreekt. Afgesproken, dat de
openingsinspectie zich met name toespitst op de hygiëne en de ongediertewering en -bestrijding.

2L- kking: doo'
Bed
Ges tID Alle levensmiddelen waren uit hel bedrijl verwijderd en
men was druk aan het schoonmaken. Rentokil was ook al langs geweest met de noAige aiviezen.
Is begonnen met bestrijding en zijn ook begonnen wat aan dã wãring te doen. Meterkast is
voorzlen van beter afsluitbare vaste deur. Zijn van Þlan met beheerder winkelcentrum te zoeken
naar een gezamenlijk aanpak van het muizenprobleem,

Sluitínqsbeschikkino
Datum: 21 mei 2015
Inspecteurs:
Gesproken met enllE
Kort verslag: Sluítingsbeschikking uitgereikt en besproken, Tevens een toelichting gegeven over
het traject HWHM waarin zezich nu bevinden. oc k hebben we de bedragen van ¿ãretr-¡Uut¡e
genoemd en hen op het hart gedrukt niet te snel een openingsinspectie aan te vragen. De
problemen met de muizen komen gedeeltelijk voort uít het fãit dat ze in een winkelcentrum zitten
en er een open verbinding boven de plafonds is, Verwezen naar informatie hierover op de site van
de NVWA en de verantwoordelijkheid van alle ondernemers om samen plaagdieren te bestrijden.

BaH qesorek
Datum
Inspecteurs/ TBM:
Kolt verslag:

6" ínsoectie
Daturn:
Inspecteurs;
Gesproken met:
ER-nurnmer;
SW-nummer:
Kort verslag:

Voornernen tot sluitinq
Daturn:
fnspecteurs:
Gesproken met:
Kort verslag;

Eall-{ sesprek
Dat¡¡m
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Inspecteurs/ TBM
Kort verslag:

5e Insoectie
Datum:
fnspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Eouwkunde
Ongediefte
Temperatuur
Code HACCP

Fesorek teamfeider
Datum:
Deelner¡ers NVWA¡
Gesproken met:
Korte weergave van het gesprek:

4a fnsoectie - A-insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer¡
SW-nummer:
Kort verslag;

Hygiëne
Bouwkunde
Ongediefte
Temperatuur
Code HACCP

Antwoorden op toelichtingsì'ragen: 
s deze aanwezig in het bedrijf?- de hoogte van geldende werkinstructies?- p welke wijze toetst u die kennis?

I ooo,. wie worden de benodisde conrrores ,,.nåll""rl ll 
pgl'Jln,r*"".0,
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Historie
3' BR dd. , maatregelnumnter:

2" BR dd. maatregelnummer: .

Controle beschikking: d.d. 2t-O5-2015 door
Bedrijf voldoet aan beschikking.
Gesproken met en tI. Alle levensmiddelen waren uit het bedrljf verwüderd enmen was druk aan het schoonmaken. Rentokil w ¡s ook al langs geweest met de noaige u¿liã=ãn.Is begonnen met b begonnen wat aan dã w-ering te doen. Meterkast ¡svoorzien van beter r' Z¡n van plan met beheerdir winkelcentrum te zoekennaar een gezamenl uizenprobleem,

t' BR 2O-O5-2O1S maatregelnumrner; 2gO13t34l
spoedsluiting: vuile bedrijfsruimte, apparatuur en onvoldoende ongediertebstr¡jd¡ng

Gesproken mebilD) eigenaar eenmanszaak en
Bezocht in het kader van het shoarmaproject.

Spoedsluitingll

Hygiène:

Koelcel:

- rekken aan de onderzijde verontreinigd met witte schimmel en geel/bruin vuil- poten van de rekken in de koelce/ zijn op enkere praatsen aan hét r;esten- de verdamper is verontreinigd met iwarte schimmel en stof- de vloer in de koelcel is verontreinigd met oude productresten en zwart vuil- de wanden van de koelcel zijn verontreinigd met zwarte schimmel en geel/bruin vuil- hel platond van de koercer is verontreiniqã met zwarte schimmer

Restaurant:

- de vloer in het gehele afhaalgedeelle ernstig verontreinigd was met een duizendtal muizenkeutelsen mulzenurine en oude productresten en zwãrt aangekoeK vuil- de werkbanken op diverse plaatsen in het restaurañt ernstig verontreinigd waren met tientallenmuizenkeutels en muizenurine
- diverse kasten met onder andere verpakkingsmateríaal in het restaurant ernstig veronlreinigd
waren met een honderdtal muizenkeutels en mui: enurine
- de opsfagzolder met onder andere een pan die voor het maken van saus gebruik wordt ernstigverontreinigd was met een honderdtal muizenkeutels en muizenurine- de buite nigd was met geel/bruin vet vuil- de mete eihet restauránt staat ernstig verontreinigd is met eenduizendta e
- de pizza-oven verontreinÍgd was met oude productresten en zwart vuil

Onqedierte: Hebben wel een bestrijder; rentokil RBS +. Geven in de rapportages aan dat dehuishoudíng/hygiëne beneden de rnaat is waardoor het nagenoeg ãnmógeli:k Is om de muizen tebestrijden" Verder 3 lijmplaten aangeLroffen met dode muizen --, pV

Temperaturen: goed

HAccP; er is een thermometer aanwezíg maar Dhr. Güçlü verkiaarde dat daar niks mee gedaanwordt. geen enkel proces wordt geborgd. Hygiënecode Én registratie niet meer aanwez¡gi-t SW

Bouwku run'l kampt ook met utels aangetroffen op deplafond drijf is een open ops deur naar-de meterkastontbree kele gaten en kieren rschuim wat de muizenkunnen stelmateriaal.
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Rapport van bevindingen nummer: 280131341    bijlage 1 

1. 
Muizenuitwerpsele
n op de werkbank 
 



2. 
 
Vloer onder 
werkbank met 
muizen 
uitwerpselen 



3. 
Vloer en werkbank 
met 
muizenuitwerpsele
n 
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4. 
 
Meterkast in open 
verbinding met de 
keuken met 
muizenuitwerpsele
n 



5. 
 
Roestende stelling 
in de koelcel 



6. 
Rapportage 
ongediertebestrijde
r van 02-04-2015 
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Proces Verbaal nummer:200520151500101905     bijlage 2 

 

1. 4 dode 
huismuizen op stuk 
karton met lijm 
 
 

 

2. 
1 dode huismuis 
op stuk karton met 
lijm 
 

 

3. 2 dode 
huismuizen op stuk 
karton met lijm 
 
 

 
 


