Halal Audit Company HAC
Onafhankelijk inspectiebureau in Halal en voedselveiligheid

Certificatie Aanvraag/Offerte
Wilt u dit formulier zo gedetailleerd en compleet mogelijk invullen en retour sturen naar Halal Audit
Company, zoals vermeld op de laatste pagina. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen
wij overgaan tot het maken van een afspraak om de certificatieprocedure op te starten.

Bedrijfsgegevens
Bedrijf
Handelsnaam
(wanneer anders)

BTW-Nummer
Contactpersoon
Functie contactpersoon
Postadres
Land

Postcode

Bedrijfsadres

Telefoon

Fax

Mobiel

E-mail

Standaard waarvoor de aanvraag dient
Geef dit hieronder aan door het hokje rechts van de norm aan te kruisen.
SQF2000
SQF1000

BRC

Biologisch

BRC

Biologisch
– JAS

Storage &
Distribution

GMP

Consumer
Products

BRC Global
Standard Food
Safety

HACCP

EUREP
GAP

ISO
9001:2008

Halalkeur
2003.03

IFS

ISO 9000 /
22000

Andere

Certificatie Informatie
Is uw organisatie
momenteel
gecertificeerd?

Ja

Indien ja, tegen welke standaard(en):

Is uw organisatie ooit
geweigerd of afgewezen
voor certificatie?

Ja

Nee
(Graag kopie van het certificaat meesturen)

Nee

Zo ja, wilt u dan alstublieft gegevens
verstrekken omtrent deze weigering:

Wanneer denkt u klaar te zijn voor certificatie?
(Geef maand een jaar aan)

Halal Audit Company HAC Postbus 55030 3008 EA te Rotterdam
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Scope van Certificatie
Primaire Productie

Verpakker

Verwerker

Groothandel /
Winkelbedrijf

Distributeur

Op welke producten is
de certificatie van
toepassing:
Wat is de reikwijdte
(scope) van de
certificatie:
Aantal locaties
waarop de certificatie
van toepassing is
(geef hierbij ook het
adres van de locatie:
Aantal medewerkers
die werkzaam zijn
binnen de reikwijdte
van de certificatie:

Grondstoffen en Leveranciers
Welke grondstoffen
hebben betrekking op
de Halalcertificatie:
Wie zijn de
leveranciers van deze
grondstoffen:
Binnen welke branche is uw organisatie actief? Maak de keuze(s) voor uw organisatie
01 Dranken
02 Catering
03 Brood, brood producten, zoetwaren, be/verwerkte noten en aardappel producten
04 Eieren, Eieren be/verwerking
05 Granen, zaden, cacao, meel, bonen en suiker
06 Fruit en Groente be/verwerking
07 Ingrediënten and additieven
08 Eetbare oliën, vetten, margarine en op olie gebaseerde sauzen
09 Vlees en Vlees producten
10 Fast Food en verse salades en maaltijdbereidingen
11 Vis en vis Producten inclusief schelpdieren
12 Zuivel producten inclusief Melk producten, boter, kaas, bevroren yoghurt/ijs
13 Diversen(welke)
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Certificatieprocedure
De aanvrager dient de documenten ondertekend aan Halal Audit Company HAC terug te sturen. De
aanvrager dient een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen.
Betalingsvoorwaarden
De kosten van de uigevoerde diensten zullen na uitvoering gefactureerd worden. Het certificaat
ontvangt u na betaling van het totale factuurbedrag.
Annulering - uitstel
Wanneer u reeds gemaakte afspraak voor de uitvoering van een audit annuleert of uitstelt,
brengen wij de volgende kosten in rekening:
• Indien annulering of verzoek tot verschuiving van de audit binnen (7) dagen voor aanvang
van de audit door HAC wordt ontvangen, bedragen (annulerings) kosten 75% van het
betreffende tarief.
• Indien annulering of verzoek tot verschuiving van de audit drie weken (21), maar meer dan
zeven (7) dagen voor aanvang van de audit wordt ontvangen, bedragen de (annulerings)
kosten 50% van het betreffende tarief.
Geldigheid van de offerte
De offerte is zes maanden geldig en de prijzen zijn exclusief BTW. De genoemde prijzen zullen
jaarlijks worden geïndexeerd volgens de formule opgesteld door het CBS (Centraal Bureau voor
Statistiek). De offerte is gebaseerd op de onder organisatiegegevens vermelde informatie. Indien
deze informatie niet (meer) actueel is, bent u verplicht om HAC hiervan schriftelijk op de hoogte te
stellen. HAC zal de offerte opnieuw beoordelen. Hierdoor kan de huidige offerte komen te vervallen
en vervangen worden door een nieuwe offerte.

Ondergetekende vraagt bovenstaande continue certificatie aan en verklaart zich
eveneens akkoord met deze offerte, de hierin vermelde bedrijfsgegevens met
bijlagen en met de certificatieproces in de bijlage
Naam :

Handtekening:

Datum:

(indien u elektronisch uw aanvraag indiend hoeft u
niet te tekenen, uw e-mail wordt als officieel
verzoek gezien)

Functie:

Gewenste auditperiode:
Graag een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel meesturen.

Adres waar u uw aanvraag naar toe kunt sturen
Behalve een elektronische aanvraag, kunt u deze ook per post toesturen naar:
Halal Audit Company HAC
Postbus 55030
3008 EA Rotterdam
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
Naam: Dhr. Murat Korkmazyurek

Functie: CEO

Telefoon: +31 (0)6 24521052

Facsimile: +31 (0)84-7520623

Email: info@halalaudit.com

Dank u voor uw tijd om deze aanvraag in te vullen. Door deze informatie aan HAC te verstrekken kunnen wij
een beter beeld vormen van uw bedrijf/ organisatie en u uiteindelijk helpen om nog meer waarde aan uw
management systeem toe te voegen.
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CERTIFICATIEPROCES Halalkeur 2003.03
Dit document geeft u inzicht in het gehele certificatieproces en de stappen die hierin genomen worden.

Stap A Offerte/Opdracht
Nadat u de offerte van ons heeft ontvangen, heeft u rustig de tijd om het aanbod te bestuderen. Wij zullen op
korte termijn contact met u opnemen om de offerte en auditprocedure met u te bespreken. Indien u besluit de
offerte te accepteren, hoeft u enkel de off
offerte
erte en aanvraagformulier te ondertekenen en te retourneren. Na
verwerking van uw aanvraag zullen wij contact met u opnemen voor de volgende stappen in het auditproces.
Graag ontvangen wij samen met de ondertekende offerte en aanvraagformulier een kopie van inschrijving van
de Kamer van Koophandel en uw BTW-nummer. Uw huidige kwaliteitshandboek zal door de auditor tijdens Fase
1 doorgenomen worden en waar nodig Halal geïmplementeerd worden.

Stap B Vooronderzoek (Pre-audit)
Een vooronderzoek oftewel Pre-audit
audit dient als een extra check voorafgaande aan de audit om te zien of uw
organisatie klaar is voor Halal certificatie. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de status van het systeem. Tijdens
de Pre-audit ontvangt u gerichte feedback van de auditor. Een Pre-audit geeft een goeie basis voor de
uiteindelijke Halal certificatie.
Stap C Fase 1
Op basis van de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie wordt er door ons een auditor toegewezen. Tijdens Fase
1 vindt de documentevaluatie plaats. Na afloop ontvangt u een rapport met de bevindingen van de auditor en
het programma voor Fase 2. U heeft dan eventueel de gelegenheid om tekortkomingen nog voor Fase 2 op te
lossen.
Indien in het systeem voor Halal veel tekortkomingen worden geconstateerd, kan de auditor besluiten tot het
afbreken van de audit. De organisatie krijgt dan de gelegenheid om aanpassingen te maken. De audit zal na
verloop van tijd opnieuw in zijn geheel uitgevoerd worden.

Stap D Fase 2
Fase 2 vindt doorgaans enkele weken, doch uiterlijk zes maande
maanden
n na Fase 1 plaats, om er zeker van te zijn dat
u voldoende tijd heeft gehad om de bevindingen in uw systeem te verwerken. Op uw eigen verzoek is het
mogelijk om minder tijd tussen Fase 1 en 2 in te plannen. Tijdens dit deel van de audit vindt de verificatie van
de implementatie plaatst. De auditor onderzoekt of hetgeen in het handboek beschreven staat in de praktijk
wordt uitgevoerd en of dit in overeenstemming is met de norm.
Stap E
Het aantal
aantal opvolgingsbezoeken
opvolgingsbezoeken istwee
vier keer per jaar. De auditor zal in overeenstemming
met de
de organisatie
organisatie
Het
overeenstem ng met
een datum
datum afspreken
afspreken op
voor
dedaudit.
auditor
behoudt
hetgepland
recht om
onaangekondigd op audit te komen.
een
een
dat De
er een
Halal
productie
staat.
Stap F
Halal Audit Company HAC heeft het principe van continue certificering. Daarom is het niet nodig om een
volledige re-certificering audits uit te voeren na drie jaar. In plaats daarvan gaan we door naar een
vernieuwing, dat is een sterk uitgebreide follow-up bezoek, waarin alle aspecten van uw systeem op Halal
getoetst worden. Deze audit wordt gehouden in het vierde jaar van uw certificering.
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