
 

4 locaties AV Zorggroep beloond met keurmerk Veiligvoedsel.nl. 
  

 
Op dinsdag 27 mei ontvingen 4 locaties van AV Zorggroep het Keurmerk 

Veiligvoedsel.nl. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde de heer Gert-Jan 

Hemmers, directeur van Stichting Veiligvoedsel.nl, de certificaten aan afgevaardigden 

van de 4 locaties van AV Zorggroep.  

 

AV Zorggroep is al vele jaren goed bezig met HACCP. Na het besluit mee te doen aan het  

keurmerktraject van Stichting Veiligvoedsel.nl is het alle 4 de locaties gelukt binnen een half jaar 

het keurmerk te behalen. Dat AV Zorggroep al jaren op de goede weg was wordt met dit 

keurmerk bevestigd. Een prestatie op dit niveau is alleen mogelijk door de inzet en motivatie van 

de medewerkers, die hiervoor zeker een groot compliment verdienen.  

 

Met het Keurmerk Veiligvoedsel toont AV Zorggroep aan dat zij voldoet aan de warenwettelijke 

eisen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk 

Veiligvoedsel.nl dient een instelling een 7,5 of hoger te scoren tijdens de keuring, waarbij wordt 

getoetst op ruim 400 punten. De 4 locaties van AV Zorggroep scoren hier ruim boven, met een 

gemiddeld cijfer van 9,23. Het hoogste cijfer, een 9,66 is voor de locatie Hof van Ammers. Met 

deze cijfers is het keurmerk Veiligvoedsel.nl ruimschoots behaald!  

 

Gastvrijheidszorg AV Zorggroep 

Als eten koken niet (meer) gaat, neemt AV Zorggroep die taak graag van u over. De keukens van 

de locaties leveren warme maaltijden voor Tafeltje dekje of de Open eettafels op diverse plaatsen 

in de regio. In de restaurants van de locaties kunt u alleen of samen met anderen, een maaltijd 

gebruiken. U kunt à la carte eten door een keuze te maken uit de verschillende dagmenu’s. Met 

het keurmerk Veiligvoedsel.nl kunt u gaan genieten van een veilige maaltijd. 

 

Het Keurmerk Veilig Voedsel.nl 

Met het Keurmerk Veiligvoedsel.nl laten zorginstellingen zien aan al hun 

klanten, gasten en bezoekers dat zij de voedselveiligheid in hun proces & 

producten waarborgen. Zo krijgt elke zorgconsument de duidelijkheid die zij 

verlangen.   

 

Doel van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl    

Stichting Veiligvoedsel.nl maakt zich sterk voor veilig voedsel in Nederland. 

Met de introductie van het Keurmerk Veiligvoedsel.nl is een zorginstelling in 

staat aan haar klanten en afnemers haar kwaliteit aan te tonen. Jaarlijks 

komen er tussen de 350.000 en 650.000 voedselvergiftigingen voor in 

Nederland waarvan 50% wordt veroorzaakt buitenshuis.    

 

 

 


