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Doel:
Gewicht, inhoud en maatvoering van producten worden gecontroleerd per individueel ingrediënt of component, per product, per KCS verkoopeenheid of per
verpakkingseenheid.
Daarnaast wordt gewicht of inhoud gecontroleerd ten opzichte van de bestelde hoeveelheid.
Dit normblad beschrijft de maximale afwijking in gewicht, inhoud of maatvoering (lengte, breedte en hoogte) van producten voor zover dit niet beschreven staat in
de productspecificatie. In de productspecificatie kunnen dus afwijkende afspraken vastgelegd worden.
Werkwijze:
Conform werkinstructie KD-18-01 Kwaliteitscontrole inkomende producten worden gewicht, inhoud en maatvoering van de geleverde producten bij ontvangst
gecontroleerd. Tevens beschrijft deze werkinstructie de steekproefgrootte bij ontvangst.
Daarnaast kan controle op gewicht, inhoud en maatvoering op elk ander punt in het proces worden uitgevoerd: bijvoorbeeld bij assemblage, tijdens een keuring of
naar aanleiding van afwijkingen of productklachten.
Toleranties gewicht en inhoud:
Allereerst geldt voor alle categorieën dat het gemiddelde gewicht of inhoud van de totale levering/steekproef groter of gelijk moet zijn aan het normgewicht of
inhoud per eenheid. Daarnaast gelden de volgende toleranties:
Gewicht of inhoud per ingrediënt/component/plakje:
Normgewicht in gr/inhoud in ml
≤ 30 gram of ml
> 30 gram of ml

Toegestane afwijking naar boven en beneden
20 % van het normgewicht of inhoud
10 % van het normgewicht of inhoud

Gewicht of inhoud per product of totaalgewicht per verpakkingseenheid:
Normgewicht in gr/inhoud in ml
≤100 gram of ml
101 – 1000 gram of ml
> 1000 gram of ml

Toegestane afwijking naar boven en beneden
10 % van het normgewicht of inhoud
5 % van het normgewicht of inhoud
2 % van het normgewicht of inhoud
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Natuurproducten:
Per ingrediënt/component/item:
Voor natuurproducten geldt dat zoveel mogelijk voorafgaand wordt bepaald of een product in gewicht, maatvoering en/of per stuk wordt ingekocht. Controle
hierop vindt plaats op basis van de afspraken hierover, vastgelegd in de productspecificatie.
Decoraties (bijv. blaadjes sla, takje dille, saus, slagroom):
Alleen bij een interne keuring van geassembleerde producten:
Decoraties worden niet gewogen maar dienen conform foto te zijn.
Toleranties maatvoering:
Voor alle producten geldt:

gelijkvormigheid in de afmetingen van de geleverde producten is vereist;

product dient als eindproduct in het equipement te passen; de binnen-afmetingen van het equipement zijn absolute maximale waarden.
Daarnaast gelden de volgende toleranties:




Lengte en breedte of diameter:
Norm lengte/breedte/diameter
≤ 5 cm
> 5 cm

Toegestane afwijking naar boven en beneden
20 %
10 %

Hoogte:
Artikel/product wordt gebruikt in
Product in trolley
Product in oven-insert

Maximale hoogte inclusief equipement
4,5 cm
3,5 cm

Corrigerende actie:
Wanneer een product afwijkt van bovenstaande normen dient dit gemeld te worden bij de afdeling Quality Assurance & Control. Zie verder KD-01-00 Blokkeren,
afkeuren en vrijgeven .
Dit document is goedgekeurd op 15-jun-2021 door I.M.J. Timmermans.
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