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Regeling Keurmerk Opvang
Gezelschapsdieren
Op 31 oktober 2018 is uw dierenopvangcentrum geaudit op naleving van
de criteria van de regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren. Op basis
van de bevindingen is vastgesteld dat onderstaand dierenopvangcentrum
heeft voldaan aan de doelvoorschriften en open normen van de regeling
Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren:
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Indien tussentijds blijkt dat uw dierenopvangcentrum niet langer
voldoet aan de gestelde criteria kan dit certificaat ingetrokken
worden.
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Betreft
Uw kenmerk

: Uitslag beoordeling regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren
: 6363576

Geachte heer, mevrouw,
Op 31 december 9998 is er een locatiebezoek uitgevoerd op uw dierenopvangcentrum (DOC) in het kader van
uw deelname aan de regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren. Kiwa VERIN heeft de bevindingen in goede
orde ontvangen en beoordeeld.
Nadat u (samen met uw medewerkers) de tijd heeft genomen om het self-assessment goed in te vullen heeft de
auditor tijdens het locatiebezoek maximaal 5 onderwerpen (expertisepunten en aandachtspunten) uit het
self-assessment beter bekeken. Deze punten zijn onderdelen waar uw DOC (bijzonder) goed scoort
(expertisepunten), of onderdelen die nog niet helemaal duidelijk waren of nader bekeken dienden te worden
(aandachtspunten). Ook kunnen er tijdens het locatiebezoek nog overige aandachtspunten en expertisepunten
naar voren komen. De expertisepunten en aandachtspunten zijn op de achterzijde van deze brief vermeld.
De beoordeling van het locatiebezoek wijst uit dat uw DOC voor alle doelvoorschriften en open normen van de
regeling Keurmerk Opvang Gezelschapsdieren voldoende punten scoort. Het certificaat is aan uw DOC
toegekend en bijgesloten bij deze brief. Het certificaat is geldig tot de datum vermeld op het certificaat. De
auditor zal u enkele weken voor deze datum benaderen voor het uitvoeren van een nieuw locatiebezoek.
Op de website www.keurmerkopvang.com wordt uw DOC als keurmerkdrager van Keurmerk Opvang
gepubliceerd. Hierbij worden de expertisepunten vermeld (zie achterzijde van deze brief).
Mocht deze beoordeling tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende (via
certificatie@kiwaverin.nl of 088-9984310).
Met vriendelijke groet,

Mariska Mesman
Kiwa VERIN
Bijlage: Certificaat
Aandachtspunten

Aandachtspunten
Norm
Omschrijving
KOA902

Uit de jaarrapportage komen geen bijzonderheden
Het keurmerk wordt verleend met een aantal aanbevelingen/opmerkingen:
* Om het dierwelzijn te waarborgen is het aan te raden het kennisniveau van potentiele
eigenaren te peilen.
* Het is verstandig een helder begrip van quarantaine, isolatie en ziekenboeg te
handhaven. Denk hierbij aan quarantaine dieren in plaatsingsruimten.
* Er wordt een aandachtpunt meegegeven in relatie tot algemeen niveau vaardigheden
en tot socialisatie.
* Honden worden voor socialisatie of tegen kennelvrees in de kantine meegenomen
waar ook afstandsdieren kunnen komen. Tevens kunnen in dezelfde ruimte
medewerkers zijn die ook de quarantaine verzorgen. Dit is niet wenselijk en wordt als
aandachtspunt meegegeven.
*De beweging d.m.v. wandelen van de dieren is een aandachtspunt.

