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Nulmeting:
Wilt u weten waar uw organisatie zich bevindt op de weg naar een keurmerk van Bureau de Wit en
“groene” vermelding op de 'NVWA horeca inspectiekaart'? Een proefaudit, ook wel een nulmeting, kan
een waardevol hulpmiddel zijn om dit te bepalen. De inspecteurs komen voor 2 uur bij het restaurant.
Het eerste deel is inspectie. Na de inspectie volgt begeleiding en training aan de hand van de
inspectiebevindingen. Al uw keukenpersoneel mag aanwezig zijn bij deze training. Maak kennis met
Bureau de Wit en weet waar u staat:

Eenmalig: € 175,- i.p.v. € 250,Intensieve begeleiding:
Kennis medewerkers, registratie HACCP, reinheid keuken en hygiënisch werken. Zijn dit zaken die in
uw keuken moeten verbeteren, dan is de intensieve aanpak van drie inspecties iets voor u.
3 bezoeken verdeeld over drie maanden:
•
Uitgebreide Hygiëne Check
•
Monstername voor microbiologisch onderzoek (2 monsters op twee parameters)
•
Volledige rapportage van elke inspectie

€ 173,25 i.p.v. € 192,50,- per bezoek
Keurmerk Voedselveiligheids – Abonnement:
(De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft het zelfcontrolesysteem van Bureau de Wit
en daarmee het ‘Bureau de Wit Keurmerk’ geaccepteerd.)
Onderdelen abonnement:
Alle benodigde documenten en registratielijsten in voedselveiligheid ordner
Korte instructie/uitleg aan leidinggevende tijdens eerste inspectie
(De 1e inspectie is op afspraak met contactpersoon daarna onaangekondigd).
Keuze uit 2, 4 of 6 Keurmerk Inspecties per jaar
Waar bij elke inspectie 3 monsters worden genomen voor analyse op 2 parameters
Tevens worden er bij elke inspectie 2 oppervlakteproeven genomen voor analyse
Volledige rapportage van elke inspectie
Voorrijkosten
Deskadvies / volgen corrigerende acties
Uitgave Keurmerk *
Automatische Herinspecties na ca. 4-6 weken bij tekortkomingen: score lager dan 80%. Deze
herinspectie wordt separaat gefactureerd a € 98,00 (is inclusief voorrijkosten). Tijdens de
herinspectie zal er extra aandacht worden geschonken aan de actiepunten van de laatste
inspectie. Maximaal 1 herinspectie na elke Keurmerkinspectie. (alleen bij frequentie van 2 en
4 keer per jaar)

Abonnement 2 bezoeken per jaar: € 175,50 i.p.v. € 195,- per bezoek
Abonnement 4 bezoeken per jaar: € 170,- i.p.v. € 189,- per bezoek
Abonnement 6 bezoeken per jaar: € 162,- i.p.v. € 180,- per bezoek
* De locatie dient minimaal 2 opeenvolgende Keurmerkinspecties boven de 80 % te “scoren”. Daarnaast moet de
uitslag van het richtwaardemonster minimaal voldoende zijn. Tevens dient de locatie aantoonbaar de corrigerende
maatregelen hebben doorgevoerd van de punten die tijdens het laatste bezoek zijn geconstateerd.

Bureau de Wit 致中饮公会会员的优惠服务
中饮公会会员在使用以下服务时可享有折扣
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第一次整体检查:
想知道您的餐馆是否符合卫生手册的标准并得到合格证，以致卫生局几乎不会再来检查吗？整体检查可以帮
助您解答这个问题。Bureau de Wit 的检察官会来您的餐馆进行两个小时的检查和培训。首先，他们对您的餐
馆进行全面细致的检查。然后，他们会根据检查结果对您进行指导和培训。您所有厨房员工都可以参加这个
培训。

一次性: € 175,- （普通价 € 250,-）
全面培训指导:
包括指导您的工作人员如何正确注册 HACCP、正确清洁厨房和搞好厨房卫生。如果您的厨房卫生是需要得到
改进的，那么这项服务对您很合适。具体方法如下：
每三个月检查 3 次:
•
全面的卫生检查
•
采样微生物检查两个参数（2 个样本）
•
提供咨询，并跟踪改进措施的执行情况
•
提供食品安全文件夹，其中包括所有必须的文件和登记表

每次检查：€ 173,25 （普通价 € 192,50,）
食品安全认证合格证及其三种可选的服务：
（荷兰卫生局已经接受了 Bureau de Wit 的检查体制，
因此，我们的食品安全认证合格证也是卫生局的认可的。）
服务内容有：
您会得到一本包括所有必要的文件和注册单的食品安全夹子
第一次检查时，检察人员会向餐馆的负责人进行简短介绍
（第 1 次检查是有预约的，以后的检查是不预先通知的，如卫生局检查一样）
您可选择每年 2、4 或 6 次的检查项目
每次检查，检查官会取三个样品做两个参数的检验分析
每次检查，检察官会从表面取两个样品做检验分析
每次检查后，您都会得到报告全文
我们将自己负责交通费用
您将得到检察官的建议和改进措施
您将被授予食品安全认证合格证 *
如果检查不合格，即得分低于 80％，在 4-6 周内，我们会自动重新检查。复查的费用为 98 欧元。复
查时，我们会特别注重上次检查时所发现的问题和改进措施。如果您选择的是每年两次或四次检查，
只有一次复查机会。

每年两次检查：€ 175,50（普通价 € 195-）每次检查
每年四次检查：€ 170,-（普通价 € 189,-）每次检查
每年六次检查：€ 162,-（普通价 € 180,-）每次检查
* 注意事项：餐馆的食品安全检查分数需要至少连续两次得分高于总分的 80%。其次，每次对样品的检验分析需要符合最低标准。最
后，餐馆需要已经改正上次检查出的不合格之处。

