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Nede rlandse t¡oedse!- e.n

Wareneutcriteit
Itli¡ iscrþ Mn Êconomi¡cht Z,øken,

Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten),
contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen, brieven,

waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geïnspecteerde onderneming (rechtspersoon)

Platteorond van het bedriif

Dossier van bedrijf (handelsnaam):
Inschrijfnummer KvK:
Rechtsvorm (statutaire naam) :

Adres:
Postcode en plaats:
e-mail:
Telefoonnummer:
Tijdvak:
Bedrijf beschiK over de ruimten
Veiligheid:
Dossierhouder:

Rekreatie park Amigo/Snackbar Sabroso
28033531
Eenmanszaak
Burgemeester Bruins Slotsingel 9
2403NC Alphen aan den Rijn

9 juli 2O15 tot heden
Keuken / ma gazij n/verkoopruimte,/ ba r
nvt

3e Nazoro
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindingen :

Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :

Inspectiemaatregelen :
RvB-nummer:
SW-nummer=

Kort verslag

Advies:
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2" Nazorq
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met;

Inspectiebevindíngen:
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid:

f nspect¡emaatregelen:
RvB-nummer=
SW-nummerz

Kort verslag

Advies

1" Nazoro
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindingen:
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :

Inspectiemaatregelen:
RvB-nummen
SW-nummer:

Kort verslag:

Advies

Ooeninosinsoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindingen:
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel i nterventiebeleid :

Inspectiemaatregelen :

RvB-nummert
SW-nummer=
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Kort verslag:

Advies:

Controle oo beschikkinq
Periode¡
Kort verslag van de totale sluitingsperiode:

Sluitinosbeschikkino
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Kort verslag:

6" insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindingen:
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :

Inspectiemaatregelen :
RvB-nummerz
SW-nummer:

Kort verslag

Advies:

Voornemen tot sluitino
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

Kort verslag:

5e Insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

f nspectiebevindingen :

Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :
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Inspectiemaatregelen :
RvB-nummer:
SW-nummer=

Kort verslag

Advies

Monitoring toelichtingsvragen van de 4ê inspectie:
- Met welke hygiënecode wordt er gewerkt en is deze aanwezig in het bedrijf?
- Op welke wijze brengt u uw medewerkers op de hoogte van geldende werkinstructies?
- Toetst u de kennis van uw medewerkers en op welke wijze toetst u die kennis?
- Op welke wijze houdt u de kennis van uw personeel op peil?
- Door wie worden de benodigde controles uitgevoerd en geregistreerd?

Gesorek teamleider
Datum: 27 oktober 2O1,4
Deelnemers NVW
Gesproken met:

Korte weergave van het gesprek:

-uitleg gegeven over de procedure en welke maatregelen genomen moeten worden aan de hand
van de laatste inspectie(s). Procedure Notoire uitgelegd en verder toegelicht.

4" fnsoectie - A-insoectie
Datum:
Inspecteurs:
Gesproken met:

f nspectiebevindin gen :

Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :

f nspectiemaatregelen :
RvB-nummerz
SW-nummer=

Kort verslag

Antwoorden oo toelichtinosvraoen:

- Met welke hygiënecode wordt er gewerkt en is deze aanwezig in het bedrij?

- Op welke wijze brengt u uw medewerkers op de hoogte van geldende werkinstructies?

- Toetst u de kennis van uw medewerkers en op welke wijze toetst u die kennis?

- Op welke wijze houdt u de kennis van uw personeel op peil?

- Door wie worden de benodigde controles uitgevoerd en geregistreerd?
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Advies:

Historie

Er bleek nog een inspectielocatie te zijn onder de naam Amigo en hier is in 2014 een BR
opgemaakt. Bedrijf had dus eigenlijk na BR op 13 september 2015 al ín Notoir terecht moeten
komen.
Ik heb gevraagd de historie van beide locaties samen te voegen.
Ondernemer is inmiddels voor 27 oktober 2015 voor en gesprek in Utrecht uitgenodigd

3E BR
Datum: 14 oktober 2Ol5
Inspecteurs:
Gesproken

Inspectiebevindingen:
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
BouwkundÌg staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid :

Inspectiemaatregelen :

RvB-nummen 28178O546¡
SW-nummer= 28L78O547

RvB voor vuile bedrijfsruimte
- de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon enlof niet goed
onderhouden.
SW voor onvoldoende weringsmaatregelen.
- de indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmeting van de ruimtes voor
levensmiddelen was niet zodanig dat goede hygienische praktijken mogelijk waren, o.a.
door bescherming tegen verontreiniging en bestrijding van schadelijke organismen.

Kort verslag:
Herinspectie uitgevoerd :

Nu weer onvoldoende schoon en bouwkundig niet op orde.
I-)Vertelddathijvoorgesprekwordtuitgenodigd.
Door het gehele bedrijf nog sporen van muizen en diverse gaten en kieren en door deels ontbreken
van plafond mogelijkheid verontreiniging stofragslieften en isolatiemateriaal.
Rvb opgemaakt vuil en slecht onderhouden bedrijfsruimte.
haccp geringe overtreding:
Zegt wel de opslag te meten, geen registratie van koelingen.
Temperatuur op orde.
Verhitten, terugkoelen en opwarmen.
Ballen gehakt in magnetron opwarmen tot 80 graden en dan in bain-marie.
Temperatuur nu 59 graden gemeten.
Hiervan ook geen registratie.
Code niet aanwezig, werd door familielid gedownload/besteld.
Apparatuur was deels schoongemaakt, op enkele onderdelen nog onvoldoende maar geen ernstige
overtreding.
Tevens anonieme klacht m.b.t. slechte hygiëne afgehandeld in MOS.

Advies:

2" BR
Datum: 13 september 2O15
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Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindingen :
Beoordeling hygiëne:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid:

f nspectiemaatregelen :
RvB-nummer= 28L72O9BS
SW-nummer= 28172lJ986

RvB voor onderstaande bevindingen:
- de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon enloi niet goed
onderhouden.
- artikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking kwamen,
waren niet afdoende schoongemaakt enlot zo nodig ontsmet.
SW voor onderstaande bevindingen:
- de exploitant van een levensmiddelenbedriif kon tegenover de bevoegde autoriteit niet
aantonen dat men zorg droeg voor de invoering enlol de uitvoering enlof de handhaving
van één of meer permanente procedures, gebaseerd op de HACCp-beginselen..

Kort verslag:
gesproken met eigenaar. ret herinspectie
temp: in orde
ongedierte: geen tekortkomingen van bedrijf volgens ongedierte bestrijder, dus opgeheven.
hygiëne: sw ijsblokjesmachine opgeheven, br voor bedrijfsruimte en apparatuur, gãheel nog steeds
duidelijk onder de maat.
ongeschikte levensmiddelen: voldoende: opgeheven
ontwerp constructie: blijft moeilijk maar wel als voldoende beoordeeld
hygiënecode: 2e sw voor niet meten bereiding
verpakkingsmateriaal: kast wel vuil maar geen besmetting verpakkingsmateriaal, nu onder vuile
bedrijfsruimte laten vallen.

Advies

1. BR
Datum: 9 juli 2O15
Inspecteurs:
Gesproken met:

Inspectiebevindin gen:
Beoordeling hygiene:
HACCP:
Bouwkundig staat:
Temperaturen:
Plaagdieren:

Regel interventiebeleid

Inspectiemaatregelen :
Rvj-nummer= 28251O524
SW-nummerz 2825LO523

RvB voor onderstaande oveltredingen:
- de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon en/ol niet goed
onderhouden.
- altikelen, uitrustingsstukken en apparatuur die met voedsel in aanraking kwamen,
waren niet afdoende schoongemaakt en/ot zo nodig ontsmet.
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SW voor onderstaande overtredingen:
- de exploitant van een levensmiddelenbedrijf kon tegenover de bevoegde autoriteit niet
aantonen dat men zorg droeg voor de invoering enlol de uitvoering enlof de handhaving
van één of meer permanente procedures, gebaseerd op de HACCp-beginselen.
- onverpakte bederfelijke eet- of drinkwaar werd niet op zodanige wijze gekoeld
vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de waar 7oC of lager was.
- de indeling, het ontwerp, de constructie, de ligging en de afmeting van de ruimtes voor
levensmiddelen was niet zodanig dat goede hygienische praktijken mogelijk waren, o.a.
door bescherming tegen verontreiniging en bestrijding van schadelijke organismen.
- er waren geen adequate maatregelen getroffen om schadelijke organismen te
bestrijden enlof te voorkomen dat huisdieren op plaatsen kunnen komen waar
levensmiddelen worden bewerkt, gehanteerd of opgeslagen.
- ijs dat in contact kwam met levensmiddelen of dat levensmiddelen zou kunnen
verontreinigen werd niet op een zodanige wijze gemaakt, gehanteerd en/ ol opgeslagen
dat het tegen verontreiniging werd beschermd.
- het in de handel brengen van |evensmiddelen die ongeschikt zijn voor menselijke
consumptie.
- de onmiddellijke verpakking was op een zodanige wijze opgeslagen dat zij kon worden
verontreinigd.

Kort verslag:
InspecÈie uitgevoerd in het kader van melding; 

-

Gesproken metll Functie: tute¿ffiÏi-

Hygiënecode : SW code
- Tijdens de inspectie geen hygiene code voor de horeca aanwezig.
- Tijdens de inspectie geen kernthermometer aanwezig. Medewerker gaf aan dat er wel één
aanwezig moest zijn en dat de eigenaar metingen verricht en registeeft.
- Desgevraagd konden deze metingen niet aantoonbaar gemaakt worden.
- De volgende metingen verricht in de koeltoonbank en de opslagruimte van de koeltoonbank;
Mexicano I0,7oC; (koeltoonbank)
Hamburger 11,5oC; (koeltoonbank)
Zak friet 9,8oC; (opslag)
Kippen soep 10,0oC; (opslag)
- De volgende metingen verricht in de witte drie-deurs koelkast;
Kipfilet 7,2 oC;
Huzarensalade 9,8 oC; ( AH basic 1kg E, gekoeld bewaren max 7oC)
Aardappelsalade 11,0oC; ( AH basic 1kg E, gekoeld bewaren max 7oC)
Uit deze metingen bleek mij dat het proces opslaan niet werden geborgd.

Temperaturen : Sw temperaturen
- Zie boven voor alle temperatuur metingen.

Bouwkunde : SW bouwkundig
- Op verschillende plekken in de bereidingsruimte waren de vloertegels afgebroken. Voornamelijk
bij de vloer van de ijsbereidingsmachine en bij vloerafscheiding richting de opslagruimte. Deze
plekken waren bevuild met zwartkleurig vuil, muizenuitwerpselen en sleepsporen.
- Op verschillende plekken in de verkoopruimte zaten er kapotte gaten in de plafondplaten.
- De houten opslagplank in de koeltoonbank was aan de zijkant onafgewerkt.

Ongedierte : Sw bestr¡jding/wering
- Het bedrijf heeft ongedierte bestrijder 'ongedierte service' onder contract.
- Uit de rapportage van de ongediertebestrijder bleek mij dat zij elke week langs kwamen. De
volgende constateringen gemaakt;
Hygiene adviezen van de ongedierte bestrijder werden niet opgevolgd, deze kwamen in de laatste
4 rapportages herhaaldelijk terug ;
Wering adviezen van de ongedierte bestrijder werden niet opgevol gd, deze kwamen ook in de
laatste 4 rapportages herhaaldelijk terug;
- Hieruit bleek mij dat er geen adequate maatregelen werden genomen tegen het bestrijden en
weren van muizen,

Hygiene : BR bedrijfsruimte / Apparatuur
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Bedrijfsruimte
- De vloer onder de witte drie-deurs koelkast was bevuild met zwaftkleurig vuil, restvuil en
muizenuitwerpselen.
- De vloer onder diepvrieskast was bevuild met zwartkleurig vuil en muizenuitwerpselen.
- De vloer onder de koeltoonbank was bevuild met stoffig vuil, spinnenraggen en
muizenuitwerpselen.
- De vloer onder de ijsmachine was bevuild rnet muizenuitwerpselen en sleepsporen.
- De vloer onder de spoelbak in de bereidingsruimte was bevuild met geelkleurig vettig vuil,
muizenuitwerpselen en restvuil.
- De vloer waarvan de tegels waren afgebroken waren bevuild met zwartkleurig vuil,
muizenuitwerpselen en sleepsporen.
- De vloer achter de diepvrieskist was bevuild met spinnenraggen, geelkleurig vettig vuil en
muizenuitwerpselen.
- De afzuigkappen boven de frituurbakken waren bevuild met geelkleurig vettig aangekookt vuil en
grijskleuri g stoffig vuil.
- De onderkant van de opslagplaat boven de frituurbakken was bevuild met geelkleurig vettig
aangekookt vuil. ( hieronder werd friet bewaard.)
- De zijkant van de friteuses waren bevuild met zwart/geelkleurig vettig vuil.
- De vloer onder de bar was bevuild met enkele muizenuitwerpselen en grijskleurig stoffig vuil.
- De vloer van de spoel/opslagruimte was bevuild met enkele muizenuitwerpselen.
- De opslagrekken van de spoel/werkbank waren bevuild met muizenuitwerpslen en sleepsporen. (
hierop werden pannen, borden en serveerplaten bewaard.)

Apparatuur
Diepvrieskast ( hierin werden frituur-snacks zoals frikandellen en kaassoufle's bewaard,)
- De rubbers van de diepvrieskast was bevuild met bruinkleurig vuil.
- Het handvat van de diepvrieskast was bevuild met bruinkleurig vuil.
- De deur van de diepvrieskast was bevuild met bruinkleurig vuil.

Witte drie-deurs koelkast ( hierin werden kant-en-klare salades, kipfilet, wijnflessen en sinasappels
bewaard.)
- De rubbers waren bevuild met zwartlwitkleurig vuil.
- De deuren waren bevuild met bruinkleurig vettig vuil.
- De deurhandvatten waren bevuild met bruinkleurig vuí|.
- De bodem ín de koelkast was bevuild met muizenuitwerpselen, donker roodkleurig vastgeplakte
productresten en roestplekken.
- De ventilator in de koelkast was bevuild met bruin/grijskleurig vuil.
- Het plafond in de koelkast was bevuild met geelkleurig vettig vuil.
- De rubbers van de linker deur waren aan de onderkant aangevreten door muizen. De rubbers
waren op deze plekken bevuild met sleepsporen,

Koeltoonbank ( hierin werden blikjes bier en patat bewaard.)
- De deurtjes van de opslagruimtes waren bevuild met bruinkleurig vuil.
- De bodem in deze opslagruimte was bevuild met oude productresten en bruin/geelkleurig vettig
vuil.
- De ventilatoren in deze opslagruimte waren bevuild met zwartkleurig vuil.
- De wanden in deze opslagruimte waren bevuild met bruinkleurig vuil.

Ongekoelde werkbank voor ijs ( hierin werden ijs decoraties, ijsmixpakken en ijscornets bewaard.)
- De opslagplanken waren bevuild met sleepsporen en muizenuitwerpselen.

IJsmixmachine ( hierin werd de ijsmix bewaard.)
- De witte draai knoppen op de ijsmachine waren bevuild met zwartkleurig vuil en zwart/witkleurig
schimmel.
- De onderkant van de kap op de ijsmachine was bevuild met bruin/witkleurig vuil.

Diepvrieskist ( hierin werden broden en snacks bewaard.)
- De buitenkant van de diepvrieskast was bevuild met bruinkleurig vettig vuil.

Saladiere ( hierin werd sla, komkommer en paprika bewaard.)
- De onderkant van deksels waren bevuild met bruinkleurig vuil.

IJsblokmachine: SW ijsblokjesmachine
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- De rubbers van de ijsblokmachine waren op verschillende plekken stuk en bevuild met
bruinkleurig vuil.
- De binnenkant van de ijsblokmachine was bevuild met zwaÉkleurig vuil.

Verpakkingsmateriaal: SW verontreinigde verpakkingmateriaal
- De rekken in de opslagkast waren bevuild met muizenuitwerpselen.
- De verpakkingmaterialen waren bevuild met muizenuitwerpselen. ( hierin werden plastic borden
en patatzakken opgeslagen)

Onveilig levensmiddel; SW ongeschikt product
De saladiere bak waarin sla, citroen en paprika werd bewaard;
- had een zure geur;
- was aan de buitenkant aan het verkleuren;
- was bevuild waren met een laag verontreinigd bruinkleurig water,
- de paprikastukken waren verrot,

Advies:
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