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Geachte heer, mevrouw, 
 
Y. de Jong heeft bij onderstaande onderneming een inspectie uitgevoerd op basis van de eisen, methoden en 
beoordelingscriteria volgens de NEN 4400-1 norm. Dit vond plaats op 3-7-2018. Hieronder volgt de 

samenvattende rapportage hierover. 
 
Onderneming: Van de Pol Pluimvee- en bedrijfsdiensten v.o.f. 

 Oude Nijkerkerkweg 44 
 3882 MC Putten 
Contactpersoon: W. van de Pol 

KvK-nummer: 08082953 
Loonheffingsnr.: 810432912L01 

Omzetbelastingnr.: 8104.32.912.B01 
 
De volgende onderdelen zijn getoetst op conformiteit: Getoetst op conformiteit zijn: 
· Deel A: eisen aan de onderneming 

· Deel B: de administratie  

· Deel B.1: eisen aan de personeelsadministratie  

· Deel B.2: eisen aan de loonadministratie  

· Deel B.3: eisen aan de financiële administratie  

· Deel B.4: algemene eisen in specifieke situaties  

· Deel C:  eisen aan sectorspecifieke Cao naleving  

· Deel C1:  eisen aan ondernemingen die de ABU of NBBU cao 

 voor uitzendkrachten toepassen  

· Deel C2:  eisen aan ondernemingen die de cao Vleessector toepassen 

 
Er is geen waarneming ter plaatse uitgevoerd. 
 
De bevindingen van de uitgevoerde inspectie zijn als volgt: 
 

Minor non-conformiteiten: 
Er zijn 1 non-conformiteiten geconstateerd. 
 
Major non-conformiteiten: 
Er zijn 0 non-conformiteiten geconstateerd. 
 
Conclusie: 

Op grond van de uitgevoerde inspectie voldoet de onderneming aan de eisen gesteld in de NEN 4400-1 norm. 

Tevens is geconstateerd dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor auditfrequentieverlaging. De volgende, 
volledige, inspectie zal plaats vinden ca. 22-6-2019. Dan moet de onderneming de minor non-conformiteit(en) 
opgeheven hebben. De herhaalde constatering van dezelfde minor non-conformiteit(en) wordt beschouwd als 
een major non-conformiteit. Dan is certificering niet langer mogelijk.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bureau Cicero B.V. 
 
 

 
Th.C.M. van Leeuwen, 
Directeur. 

 
Cc: Van de Pol Pluimvee- en bedrijfsdiensten v.o.f. 


