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בס"ד

תעודת הכשר
KOSHER CERTIFICATE
.הנני מאשר בזה כי המכליות של חברת אייקלנבום בהולנד עומדות תחת השגחתנו ופיקוחנו כבר כמה שנים
המכוניות טענקערס שהמספרים ופרטים שלהן רשומות בתעודת הכשר מיוחדת השתמשו בהן בשלש פעמים
. כמו מי פירות או שמנים טבעים וכיוצא כפי שרשום בתעודת ההכשר,אחרונות אך ורק במוצרים כשרים
טענקערס אלו עברו תהליך הכשרה ונקיון יסודי במים וסבון מיוחד ואח"כ במים רותחים ושוב בפושרים לכן
 אנו עומדים בקשר תמידי עם חברת אייקלנבום להקפיד שניקוי.הן ראוים להבאת מוצרים כשרים למהדרין
 וזאת למודעי כי אין תוקף כשרות. ולרצון הרבנים המכשירים,המכליות יהיה כפי דרישתנו בלי שום ערעור
 ואין לסמוך על כשרות טענקער אלא בצירוף תעודת הכשר נפרדה עם כל,לתעודה זו כי אם להודעה בעלמא
. על זה באתי על החתום יום כ"ה כסלו תשע"ט לפ"ק אנטווערפען יצ"ו.פרטי הטענקער מתאים לפרטי הנקיון
Undersigned, Rabbi P.A. Meyers, declares that Eikelenboom European Food Transport bv
in Bergen op Zoom the Netherlands, is under his strict supervision. The container mentioned
in a separate specific kosher certificate is thoroughly cleaned and available for the transport of
kosher products according to the details mentioned in each kosher certificate. Every kosher
certificate must specify the trailer or container and order number, the last three transports, the
kosher transport and the date the container was cleaned, conform the cleaning certificate.
The tank cleaning stations of Eikelenboom in Amsterdam and Bergen op Zoom in the
Netherlands are kosher supervised and cleaning is done according to the kosher rules and
made available for the transport of strict kosher products. On request is possible to receive
special kosher for Passover certificates and/or kosher for Passover cleaning certificates.
This kosher certificate is valid also for the transport company and tank cleaning station of
Transport Bevernaegie in Ardooie Belgium, part of the Eikelenboom European Food
Transport Group.
This kosher certificate is signed on 3 December 2018 and valid until 1 January 2020.

Because Kosher is so much more than a symbol
www.koshercertification.eu

