Terugroeping van Z (Z = bedrijf dat de terugroeping doet)
dd/mm/jjjj (datum)
Terugroeping van Z
Product: X
Aard van het probleem: Y
In overleg met het FAVV haalt Z X uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens
aard van het probleem.
Z vraagt haar klanten om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt
(geef uw eigen terugroeping- en terugbetalingsbeleid aan).
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:
Winkelnaam /
Naam van de
distributieketen

Straat + nummer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevrouw of meneer .....
Telefoonnummer (in België) en/of e-mailadres.

Postcode

Gemeente (stad)

Voorbeeld

Terugroeping van Lodovic Distribution
02/09/2016
Terugroeping van: Ludovic Distribution
Product: Hamburger Ludovic 200 g
Aard van het probleem: mogelijke aanwezigheid van Listeria monocytogenes
In overleg met het FAVV haalt Ludovic Distribution de Hamburgers Ludovic 200 g uit de verkoop en
roept ze terug van bij de consumenten wegens de mogelijke aanwezigheid van Listeria
monocytogenes.
Ludovic Distribution vraagt zijn klanten om dit product niet te consumeren en terug te brengen naar
het verkooppunt, waar het wordt terugbetaald.
Beschrijving van het product:
Naam van het product: Hamburger Ludovic 200 g
Merk: Ducolet
Uiterste consumptiedatum: 07/09/2016
Lotnummer: 37824
Verkoopperiode: du 31/08/2016 au 1/09/2016
Verpakking: wit plastieken doosje
Gewicht: 220 g
Foto van het product
Het product werd verdeeld bij Ludovic Distribution.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Anne-Marie HUBERT
Tel.: 0475 43 25 00 of 02 363 62 46

