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Verklaring van overeenstemming voor  
materialen en voorwerpen bestemd voor contact met levensmiddelen  

 
 
De fabrikant, of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde: 
Naam:   Depa Disposables BV 
Adres:   Zilverwerf 17 
    6641 TC  Beuningen  
    Nederland 
       
Verklaart dat het hieronder beschreven product: 

Artikelnr. Omschrijving Materiaal  

990150 Stojo cup Biggie 16oz/470ml mint Siliconen + PP 

geschikt is voor direct  contact met alle soorten levensmiddelen en in overeenstemming is met:  
 

• Verordening van het Europese Parlement 1935/2004/EC betreffende materialen en voorwerpen 

bestemd voor contact met levensmiddelen  

• Richtlijn 94/62/EC van februari 2004 betreffende verpakking en verpakkingsafval  

• Verordening 2023/2006/EC van december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor 

materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen met alle latere 

aanvullingen  

• Verordening 10/2011/EC  betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen  

• Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn van 14 maart 2014, kenmerk 328583-117560-
VGP, houdende vaststelling van de Nederlandse Warenwetregeling verpakkingen en 
gebruiksartikelen die in contact komen met levensmiddelen, Hoofdstuk I “kunststoffen” en 
Hoofdstuk II “rubberproducten”. 

 
Materiaal: Siliconen en Polypropyleen  
Gebruik:  Geschikt voor contact met levensmiddelen bij kamertemperatuur langer dan 2 dagen. Bij warme  
levensmiddelen (40 oC - 70 oC) geldt de maximale contacttijd van 2 uur. Geschikt voor het opwarmen van  
levensmiddelen in magnetron, niet geschikt voor koken. Niet geschikt voor traditionele ovens. 
 
De producent heeft geen stoffen vermeld waarvoor specifieke migratielimieten vastgesteld zijn. 

Deze bevestiging geldt niet voor onbedoeld gebruik dat kan resulteren in verandering van compositie of 
organoleptische eigenschapen van het product. De eventuele specifieke interacties tussen het te 
verpakken levensmiddel en het product dienen door de gebruiker zelf te worden onderzocht. 
 
Deze verklaring is geldig vanaf de vermelde uitgiftedatum totdat dit document is vervangen. 
Mochten er wijzigingen in de samenstelling van het bovengenoemd product en/of de relevante wetgeving 
plaats hebben gevonden, wordt een aangepaste verklaring verstrekt. 
 

Deze verklaring is gebaseerd op de informatie verstrekt door de producent van het  bovengenoemde 

product.  
 
Gedaan te Beuningen, 
12-03-2019   Zsuzsi Borbely 
                                                                Kwaliteitscoördinator 


