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Certificaatnr: 1113210

De marktdeelnemer:

Bioboerderij fam. H. Verduyn
Bioboerderij fam. H. Verduyn \\ Priempad 12,3896 L, ZEEWOLDE, Nederland

Skalnummer 02f 106 \\ Ceftificaatnummer f 113210\\ NL-BIO-01

:

Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29,lid t, van Verordening (EG) nr 834/2007 en
Verordening (EG) nr 889/2008 voor

1. A Landbouw
0í Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen
vastgestelde voorschriften. Híermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of
voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.

Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelÍjk blijven,
van 21 februari 2018 tot 31 december 2019 zoals is gedefinieerd in de bijlage.

R.J. Dortland, Voorzitter van het Bestuur
Zwolle, 21 februari 2018 laatste controledatum: 13 februari 20í8
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Certificaatnr: 1113210

omvang

111,O1 ha

L2,9O ha

Biohnerderij far*, Fl. Yenduyn \\ Priernpad 12, 3§96 Ll ZEEWOLDE, Nederland
Skaln*n-lmer SAf 1S6 \\ Certificfiaiïiunlrn€í Í"1t3?1§ \\ NL-BI*"S1

Deze marktdeelnemer is gecertificeerd voor navolgende producten of voortbrengingsprocessen:
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nummer omschrijving

O 1.O 1 teeltareaal, biologisch

O1.O2 teeltareaal, in omschakeling

01.13,1 teelt van rooivruchten

O1.13.2 teelt van vollegrondsgroenten

01.29.4 teelt van veevoedergewassen

v 01,41.1 runderen, melk
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categorie

Biologisch

In omschakeling

Biologisch

Biologisch

Biologisch

Biologisch
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nummer omschrijving

ÍJ1,.42.2 runderen, opfok
categorie

Biologisch
omvang
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