
Waarschuwing van het bedrijf Z (Z = naam van het bedrijf dat de waarschuwing 
doet) voor mensen met een allergie of intolerantie 
 
dd/mm/jj (datum) 
Waarschuwing van Z 
Product : X 
Allerge(e)n(en) of stof(fen) die een intolerantie veroorza(a)k(t)(en) niet vermeld op het etiket : Y  
 
 
Het bedrijf Z heeft de aanwezigheid van het (de) allerge(e)n(en) of de stof(fen) Y, dat (die) niet op het 
etiket vermeld staat (staan), in product  X vastgesteld. 
ZZZ heeft daarom in overleg met het FAVV besloten dit product uit de verkoop te nemen.  
Als u allergisch of intolerant bent voor Y, consumeer dit product dan niet en breng het terug naar het 
verkooppunt waar dit product werd aangekocht. 
 
Consumenten die niet allergisch of intolerant zijn voor Y kunnen het product zonder risico 
consumeren. 
 

Beschrijving van het product 

- Naam van het product : X 

- Merk : ---------- 

Uiterste consumptiedatum (TGT) ("Te gebruiken tot"): dd/mm/jjjj 

of 

Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): dd/mm/jjjj 

- Lotnummer(s) : -------------- 

- Periode van verkoop: vanaf dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj 

- Aard van de verpakking: (glazen pot, kartonnen verpakking, .....)  

- Gewicht : -------- 

 

Voeg een foto van het (de) product(en) toe zodat deze duidelijk herkenbaar zijn voor de 

consument 

 

 

Het product werd verdeeld door: 

Naam van het 
verkooppunt 

Straat + nummer Postcode Gemeente (stad) 

    

    

    

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Mevrouw of mijnheer..... of het contactpunt van bedrijf Z 

Telefoonnummer (in België) en/of e-mailadres. 

 

 

 

 

 



Voorbeeld om u te helpen bij het opstellen van de 

waarschuwing  

 
Waarschuwing van  het bedrijf Bridge & Co voor mensen met een allergie 

 
20/09/2016 

Waarschuwing van Bridge & Co 

Product : bereid vlees met selderijsaus 

Niet-vermelde allergenen op het etiket : melk, sulfiet en selderij   

 

Het bedrijf Bridge & Co heeft de aanwezigheid vastgesteld van de allergenen "melk, sulfiet en selderij" 

die niet vermeld staan op het etiket in vlees bereid met selderijsaus. 

Bridge & Co heeft daarom in overleg met het FAVV besloten dit product uit de verkoop te nemen. 

Als u allergisch bent voor melk, sulfiet of selderij, consumeer dit product dan niet en breng het terug 

naar het verkooppunt waar het werd aangekocht voor een terugbetaling. 

Consumenten die niet allergisch zijn aan melk, sulfiet en selderij kunnen het product zonder risico 
consumeren. 

 

 

 

Beschrijving van het product 

Vlees bereid met selderijsaus 

Merk : ROBERT 

Uiterste consumptiedatum :  11/10/2016 

Lotnummer : 6211635309 

Periode van verkoop : van 15/09/2016 tot 20/09/2016 

Verpakking : kartonnen doos 

Gewicht : 250 g 

 

Het product werd verdeeld door: 

PANIER MENAGERE nv. handelsstraat, 1 1234  Cityville 

FRUITS LOGISTICS nv marktstraat, 1 9999 CityTown 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

Bridge & Co 

Kaartenstraat 64 

1245 Playville 

Tel.: 061 55 18 39 

 

 

 


