
Beter Leven keurmerk Runderen 

slachterij

Indien uit tussentijdse controles blijkt dat uw bedrijf niet langer voldoet 

aan de gestelde criteria kan dit certificaat tussentijds ingetrokken worden. 

De deelnemer mag het logo gebruiken volgens de richtlijnen die beschreven staan in het 

‘Gebruikersprotocol en stijlhandboek’.

Certificaat geldig vanaf 12 augustus 2022 tot 13 

augustus 2023
Dit certificaat is alleen geldig in combinatie met een positieve vermelding op het register van het Beter Leven keurmerk.

Nieuwegein, 12 augustus 2022

Namens Kiwa VERIN

Elsa Oostveen - Duijveman

Slachthuis Swaegers NV

Industrieweg 5

HOOGSTRATEN

Reg. Nr.: 9992599

BL-nummer: BL0007344

2 sterren

BE-006

Op 8 augustus 2022 is uw bedrijf gecontroleerd door Kiwa VERIN op 

naleving van de criteria van het Beter Leven keurmerk Runderen slachterij. 

Naar aanleiding van deze controle heeft Kiwa VERIN op 12 augustus 2022 

vastgesteld dat onderstaand bedrijf heeft voldaan aan de criteria voor de 

regeling Beter Leven keurmerk:

VWS982459

Kiwa VERIN

Nevelgaarde 20d

Postbus 2703

3430 GC Nieuwegein 

Tel.: 088 998 43 10

Fax: 088 998 43 01

info@kiwaverin.nl

www.kiwaverin.nl 



Slachthuis Swaegers NV

Industrieweg 5

2320  HOOGSTRATEN

België

Nieuwegein, 12 augustus 2022

Betreft : Uitslag beoordeling Beter Leven keurmerk Runderen slachterij

Uw kenmerk : 9992599 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 8 augustus 2022 is uw bedrijf door Kiwa VERIN bezocht voor een controle in het kader van Beter Leven 

keurmerk Runderen slachterij. Kiwa VERIN heeft de controlebevindingen in goede orde ontvangen en 

beoordeeld.

De beoordeling wijst uit dat uw bedrijf (inmiddels) volledig voldoet aan de criteria voor Beter Leven keurmerk 

Runderen slachterij en bijbehorende voorschriften. Het BLK-certificaat is aan uw bedrijf toegekend en 

bijgesloten bij deze brief. Het certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat. U dient ervoor te 

zorgen dat enkele weken voor deze datum een nieuwe controle voor BLK is uitgevoerd. Kiwa VERIN zal u 

daarvoor benaderen. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw BLK-erkenning zonder onderbreking doorloopt.

Het behalen van het certificaat wordt aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven.

Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende 

(certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).

Met vriendelijke groet,

Ruud Reitsma

Kiwa VERIN

Bijlage: Certificaat BLK

Overzicht opmerkingen (indien van toepassing)



WegingOmschrijvingNorm


