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0.1. Product Kruidenhooi brandnetel/goudsbloem 500 

gram 

0.2. Versienummer S-05-03 

0.3. Versiedatum 22-06-2022 

1. Verantwoordelijke voor het voederveiligheidsblad 

1.1. Naam Hudivo B.V. 

Adres Postbus 62 

2150 AB Nieuw Vennep 

Telefoon: 023-561 62 09 

Telefax: 023-557 34 11 

Website: www.homefriends.com 

e-mail:  hudivo@hudivo.nl 

1.2. Goedgekeurd door M. van der Werf (kwaliteitsmanager, bereikbaar via bovenstaand 

telefoonnummer) 

2. Identificatie van het product 

2.1. Productnaam Kruidenhooi brandnetel/goudsbloem 500 gram 

2.2. Handelsnaam Kruidenhooi brandnetel/goudsbloem 500 gram 

2.3. Artikelcode - 

2.4. Toelatingsnummer - 

2.5. Productomschrijving Aanvullend diervoeder voor knaagdieren en konijnen 

2.6. Herkomst EU 

2.7. Geleverd door Ruvo BV (erkenningsnummer NVWA 109311) 

3. Productbeschrijving 

3.1. Voortbrengingsproces Zaaien, telen, maaien 

3.2. Gebruikte grond- en hulpstoffen 

(incl. toevoegingsmiddelen en 

technische hulpstoffen) 

Hooi 95%, brandnetel 2,5%, goudsbloem 2,5% 

 

3.3. Logistiek traject (transport, 

(tussen)opslag, verpakking) 

Vanuit productie wordt het product opgeslagen en daarna naar 

afnemer getransporteerd door leverancier. 

3.4. Houdbaarheid Mits droog, donker en koel opgeslagen is het product 2 jaar houdbaar. 

 

3.5 Analytische bestanddelen 

(gemiddelde analyse) 

(aanvullende diervoeders) 

 

 26,48 % Ruwe celstof 

 13,04 % Ruwe eiwit 

 2,29 % Ruw vet 

 9,12 % Ruwe as 

 0,34 % Calcium, indien > 5% 

 0,03 % Natrium 

 0,29 % Fosfor, indien > 2% 
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4. Normen / eisen 

4.1. Relevante wet- en regelgeving. Product wordt geacht aan de volgende wetgeving te voldoen: 

 Vo. (EG) 183/2005 (Diervoederhygiëne). 

 Vo. (EG) 1831/2003 (Toevoegingsmiddelen voor Diervoeding). 

 Vo. (EG) 68/2013 (Catalogus voedermiddelen). 

 Ri. 2002/32/EG (Monitoring ongewenste stoffen). 

 Vo. (EU) 142/2011 (Micro-organismen). 

 Vo. (EG) 767/2009 (Etikettering). 

4.2. Bedoeld gebruik Aanvullend diervoeder voor knaagdieren en konijnen.  

Gebruiksaanwijzing: Toevoeging aan de normale voeding van uw 

huisdier. Zorg daarnaast altijd voor voldoende water en hooi. 

4.3. Opslag- en bewaarcondities Droog, donker en koel bewaren. 

4.4. Transportcondities Verpakt transport. 

5. Etikettering volgens Vo. (EG) 767/2009: 

Op de verpakking moeten de volgende punten opgenomen zijn:  

 Productnaam (let op of bijv. bepaalde ingrediënten benadrukt worden) 

 Aanvullend diervoeder voor knaagdieren en konijnen 

 Gebruiksaanwijzing: Toevoeging aan de normale voeding van uw huisdier. Zorg daarnaast altijd voor voldoende 

water en hooi. 

 Samenstelling: Hooi, brandnetel en goudsbloem. 

Als op het etiket of in de productnaam in woord/beeld een bepaald voedermiddel wordt benadrukt, dient ook het 

% te worden vermeld in de samenstelling. (Zie hiervoor punt 3.2) 

 Toevoegingsmiddelen: n.v.t. 

 Chargenummer / Batchnummer / Partijnummer met vermelding waar deze informatie te vinden is.  

(bijv. zie verpakking) 

 Ten minste houdbaar tot: dd-mm-jjjj met vermelding waar deze informatie te vinden is. (bijv. zie verpakking) 

 Vochtgehalte vermelding indien hoger dan 14%: n.v.t. 

 NAW gegevens, geen postbus adres! (voor de etikettering verantwoordelijke) 

 Erkenningsnummer (moet verplicht vermeld worden als etiketteringsverantwoordelijke niet de producent is, zie 

punt 2.7) 

 Gratis communicatie vermelden zoals een e-mailadres / gratis telefoonnummer voor het opvragen van informatie 

over gebruikte toevoegingsmiddelen/voedermiddelen. 

 Netto hoeveelheid (in massa-eenheden) 

 

  

 

 

6. Opmerkingen: 

Hudivo B.V. 

NVWA-registratienummer: 500330 (registratie in kader van diervoederhygiëne-verordening). 

 

Op alle leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van Hudivo B.V. van toepassing. 
 


