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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht
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riteit en het geinspecteerde bedrijf
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Platteqrond van het bedriif

Inschrijfnummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondernemer:
Adres:
Inspectief ocatíe
@-mail
Telefoonnummer:
Tijdvak:
Bedrijf beschikt over de ruimten:
Veiligheid:

Dossier van bedrijf Delifrance

59948213 Y & C Horeca exploitatie B.V
B.V.

Lucebertstraat 44, Spijkenisse

4 juni 201 5

Keuken en verkoopruimte

f'

3e Nazorc
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:
BR-nummer:
SW-nummer:
Kort verslag:

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

2t Nazoro
Datum:9-9-2015
fnspecteurs:r
Gesproken met;
BR-nummer: nvt
SW-nummer: nvt
Kort verslag:

Hebben de zaken van de.vorige ¡nspectie goed opgepakt. Nog wel steeds wat spinrag aan de
kabelgoten die in de keuken zitten. verdeizijn aílã gemun te-mperaturen in orden en wordt híer ook
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een registratie van bijgehouden. Eígenaar geeft aan dat de bedrijfsleídster die alle ellende
veroorzaakt heeft ontslagen is.

e twee uurs ie in
eratuur niet
niet welke b
wat de derv ookjuist ultvoeren ivm steekproef bij de formufe.

geen ongedierte waargenomen. bedrijf kan door naar de derde nazorg,
Bouwkundíg heeft men nog wat kastjes gerepareerd en hier en daar wat tegels geplakt.

1e Nazoro
Datum:8-7-2Ol5
fnspecteurs: r

::..,urÃErr mel: t-
BR-nummer: NVT
SW-nummer: N
Kort verslag:

lste- nazorg inspectie uitgevoerd. Hebben de temperatuur nu in orde. de koetingen die niet werken
heeft men ook niet in gebruik. Het is wel te zien dat het al een wat ouder pandìs en dat er hier en
daar toch weer wat opgeknapt moet gaan worden. Deufi'es van keukenkaitie opnieuw ophangen,
verven, MDF wat opgezwollen is door vochtinwerkíng, tegel in de keuken kaþot.'Allemaal niet

en, maar het zijn wel zaken die opgepakt moeten gaan worden.
de síropen in staan heeft men redelijk wat last van mieren. Dit

i.

Hygiëne. voldoende
Bouwkunde: muur schilderen, plant op ptaat MDF die op aan het zwe.llen is door

vochtinwerkíng
Ongediefte: last van mieren bij de siroop. Besproken dat men deze goed schoon moet

houden en dat ze deze het beste in een kunstof bak kunnen plaatsen,
Temperatuur. In orde, er staan nu drie koetingen uit aangezien deze nog niet gemaakt z¡jn.
Code HACCP: meten en registreren de temperatuur. Wel aangegeven dãt mel weer moet

zorgen dat men meer koelingen moet hebben om ook het ovezicht le houden. Nu heeft men bijna
alles in een koeling zitten waardoor je niet ovezichtetijk kunt zien hoe oud de producten zijn.

Bedríjf kan door naar de 2d" nazorg,

Ooeninqsinsoectie
Datl¡m:5 juni 2O15
Inspecteurs:
Gesproken me
Kort verslag:
Hygiëne : niet beoordeeld
Bouwkunde : niet beoordeeld
Onged iefte : niet beoordeeld
Temperatuur: ln orde
Code HACCP: geen beschimmelde producten (of consumptie ongeschikte producten)
aangetroffen.

Beëindigings beschikking aangevnagd b¡j TBM
Bedrijf kan door naar de nazorg.

Slultinosbeschikkino
Datum:4 juni 2O15
lnspecteurs
Gesprokcn met:
Kort verslao:
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Sooedsluitlno:
Inspectie ivm steekproef formule Delifrance
Datum: 4 juni 2015
fnspecteurs:,
Gesproken met: edewerlster

Kort verslag
lnspectie nav steekproef formule aanpak.

Bouwkunde: goed

Hygiene: voldoende

Temperaturen: Emstþe overtreding BR. Alle koelingen met bederfelijke levensmiddelen waren te warm.
ongedierte; geen sporen, wel veel last van mieren met name bij de siropen. (gering)
HAGGP: Registratie wordt bijgehouden, medewerkster weet niet hoe er gemeten wordt.
Onveilige producten: in de verkoopruimte lagen belegde provencettes waarvan de tomaten verontreínigd waren
met witte schímmefpunten. Onderin een niet werkende koeling staat een doos komkommers verontreinigd met
een groot oppervlakte pluis schimmel.
Tijdens onze inspectíe besluít de medewe*ster al de zaakte sluiten omdat ze inziet dat ze een groot probleem
heeft met de ondeugdelijke koelingen en bedorven producten.
Na overleg met wordt er besloten om een sluitingsbeschikking op te leggen. Het bedrijf mag geen
bederfel'rjke producten (niet diepvries) in voonaad hebben en verhandelen. BR.

RvB nummer: 280010782
Tíjdens de inspectie is gebleken dat onverpakte bederfelijke eetwaren in voonaad werden gehouden bij een te
hoge temperatuur. Dit bleek uit het feit dat de temperatuur van de bederfelijke eetwaren hoger was dan 7'C. De
gemeten temperaturen bedroegen:

ln het ved<oopmeubel
- 6 provencettes zalm16,2C,
- 6 provencettes toníjn 15,3"C,
- 5 provencettes ham 15,7'C,
- 3 frikadelbroodjes 17,4"C
- 4 kroketbroodjes 16,3"C,
- 6 saucijzenbroodjes 12,6"C,

fn de saladiëre:
- Tonîjnsalade 10,4C,
- Kipkeniesalade 10,6'C,
- filet americain 1 1,6oC,
- roomkaas 10,6"C.

Tijdens de inspectie is gebleken dat voorverpakte bederfefijke eetwaren in voonaad werden gehouden bijeen te
hoge temperaluur. De gemeten temperaturen bedroegen:
- eiersalade met bewaarvoorschrift "bewaren bij max. 7'C" gemeten temperatuur 10,4'C,
- halfuolle melk met bewaarvoorschrift'betvaren bij max. 7'C" gemeten temperatuur g,9'C,
- gekookte, gepelde eieren (120 stuks) met bewaarvoorschrift "bii bewaartemperatuur van 14'C"
gemeten temperatuur 1 9,8'C.

Tljdens de inspectie is gebleken dat er onveilige producten in de handel werden gebracht.lk zag namelijk dat in
de koelvitrine in de verkoopruimte belegde provencettes lagen waarvan de tomaten verontreinigd waren met witte
schimmelpunten,
lk zag:
- provencettes met zalm met tomaten met witte schimmelpunten,
- provencettes met kipfilet met tomaten met witte schímmelpunten,
- provencettes met ham met tomaten met wítte schimmelpunten,

witte schimmelpunten.
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provencettes met kaas met tomaten met
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