Transportcondities
De specificatie ‘Transportcondities’ beschrijft de eisen die Ruitenberg Ingredients B.V. aan de
transportondernemer stelt.

Uitvoering Transport
• Binnen Nederland moet het product binnen 24 uur worden afgeleverd bij de afnemer.
• Buiten Nederland moet het product binnen de gestelde tijd (z.s.m.) worden afgeleverd bij de
afnemer.
• Transport en opslag van goederen dient onder droge omstandigheden plaats te vinden. Vloeibare
rook- en dropproducten moeten te allen tijde vorstvrij worden gehouden.
• Goederen dienen onbeschadigd bij de afnemer te worden afgeleverd. Noteer op het
vrachtdocument indien een verpakking beschadigd is afgeleverd en/of tijdens opslag is
beschadigd. Indien er schade optreedt of wordt geconstateerd, dient dit dezelfde dag bij Ruitenberg
Ingredients B.V. te worden gemeld.
• Producten moeten in ieder geval vrij van de vloer worden opgeslagen en vervoerd.
Kwaliteitseisen transportondernemer
De transportondernemer is gecertificeerd tegen de Wereldstandaard voor Opslag en Distributie of een
vergelijkbare internationaal erkende standaard. Indien de transportondernemer niet gecertificeerd is
tegen de Wereldstandaard voor Opslag en Distributie, moet voldaan worden aan alle hieronder
genoemde eisen:
- Gedocumenteerde procedures, voor de handhaving van productveiligheid en de kwaliteit tijdens
verlading en transport, moeten ontwikkeld en geïmplementeerd zijn. Dit kan, waar van toepassing,
het volgende omvatten:
o Temperatuurbeheersing in laadplatforms, transportmiddelen, etc.
o Het gebruik van overdekte plaatsen waar voertuigen laden en lossen.
o Het vastmaken van pallets om beweging tijdens het vervoer te voorkomen
o Vrachtinspectie voorafgaand aan verzending.
- De traceerbaarheid moet tijdens transport gegarandeerd zijn. Er moeten duidelijke registraties zijn
van verzending en ontvangst van goederen en materialen die laten zien dat er voldoende controles
uitgevoerd zijn tijdens de verplaatsingen van goederen.
- Alle voertuigen of containers die voor de verzending van producten worden gebruikt, moeten –
voorafgaand aan het laden – geïnspecteerd worden om te waarborgen dat deze geschikt voor
gebruik zijn. Daarbij moet zeker gesteld worden dat zij:
o Zich in een voldoende schone staat bevinden.
o Vrij zijn van sterke geuren die op de producten kunnen overgaan.
o Naar behoren zijn onderhouden ter voorkoming van productschade tijdens vervoer
o Zodanig zijn uitgerust dat de temperatuurvereisten kunnen worden gehandhaafd.
- Als temperatuurbeheersing vereist is, moet het transport de temperatuur van het product bij
minimale, maximale belading en bij ongunstige omgevingstemperatuur binnen de specificatie
kunnen houden. Temperatuur registratie systemen (dataloggers) die kunnen worden uitgelezen om
tijd/temperatuurcondities te verifiëren of een systeem dat met vooraf ingestelde frequenties de
juiste werking van de koelapparatuur verifieert en registreert, moet(en) worden gebruikt. De
temperatuurgegevens dienen op verzoek ter beschikking te worden gesteld aan Ruitenberg
Ingredients B.V.
- Onderhoudssystemen en gedocumenteerde reinigingsprocedures moeten worden opgevolgd voor
alle voor laden en lossen gebruikte transportmiddelen en apparatuur (bijvoorbeeld slangen van
silo’s). Er moet registratie van alle genomen maatregelen zijn.
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Het bedrijf moet beschikken over gedocumenteerde procedures voor het transport van producten.
Deze moeten omvatten:
o Beperkingen aan het gebruik van gemengde ladingen (geen contact met chemische
stoffen en non-food producten die mogelijk schadelijk kunnen zijn).
o Vereisten voor de veiligheid van producten tijdens het transport.
o In het bijzonder als voertuigen zonder toezicht geparkeerd zijn, duidelijke instructies in
geval van pech met het transportmiddel, een ongeluk of falende koelsystemen waarbij
zeker wordt gesteld dat de veiligheid van de producten wordt beoordeeld en registraties
worden bijgehouden. Tevens moeten eventuele corrigerende maatregelen worden
bijgehouden.
Er dient een ongediertebestrijdingprogramma aanwezig te zijn, onderhouden door een erkend
bedrijf.
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