Waarschuwing van non-conformiteit van het bedrijf Z (Z = naam van het bedrijf
dat de waarschuwing doet)
(algemene non-conformiteit in de etikettering waarvoor geen terugroeping is vereist)
dd/mm/jj (datum)
Waarschuwing van Z
Product : X
Probleem : Y

Z heeft in X de non-conformiteit Y ontdekt.
Daarom heeft Z besloten om, in overleg met het FAVV, een persbericht uit te brengen om de
consumenten die in het bezit zijn van dit product te informeren.
Als u dit product heeft gekocht,............................... (specificeer wat de consument moet doen).
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 is (zijn) voor de
consument

Het product werd verdeeld door:
Naam van de winkel

Straat + nummer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Mevrouw of mijnheer..... of contactpunt van het bedrijf Z
Telefoonnummer (in België) en/of e-mailadres.

Postcode

Gemeente (stad)

Voorbeeld
Waarschuwing van Mamamia
19/12/2018
Waarschuwing : Mamamia
Product : melk
Probleem : verkeerde vervaldatum op het etiket

Mamamia heeft vastgesteld dat de houdbaarheidsdatum op het etiket onjuist is: 26/12/2019 in
plaats van 26/12/2018.
Mamamia heeft daarom besloten om, in overleg met het FAVV, een persbericht uit te brengen om de
consumenten die in het bezit zijn van het product te informeren.
Als u dit product hebt gekocht, consumeer het dan niet meer na 26/12/18.Na deze datum kan het
product teruggestuurd worden naar het verkooppunt.
Beschrijving van het product:
-

Naam van het product : melk
Merk : Bana
Uiterste consumptiedatum (TGT) (« Te gebruiken tot ») : 26/12/2019
Verkoopsdatum : sinds 03/12/18
Aard van de verpakking : brik
Gewicht :1000 g

Foto
Het product werd verdeeld door Delhaize
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Mamamia
Telefoonnummer: 02/395 20 20 23.

