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Opmaakgegevens voor flowpack 210 mm x 120 mm 
• Bij voorkeur een vector bestand: PDF of AI.  
• Alternatief: PSD (resolutie: 300 DPI). 
• Mag geschaald aangeleverd worden. 
• Zorg dat de gehele checklist op de derde pagina van dit bestand is afgevinkt.  

 

 
Informatie aanlevering 

- 210 mm x 120 mm, 3 mm marge 
- Bestandstype: PDF, AI, PSD 
- Voor PDF en AI: afbeeldingen insluiten en tekst in lettercontouren 
- Voor PSD: minimale resolutie is 300 DPI 
- CMKY-kleuren 
- Artwork mag volledig aflopend zijn. 
- Plaats echter vitale informatie binnen de oranje vlakken. 
- Het vermelden van de ingrediënten is verplicht (zie volgende pagina voor de te gebruiken 

informatie) 
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Ingrediënten stroopwafel flowpack 
Ingredients;  
Wheatflour, 33% syrup (glucose-fructose syrup, sugar, 11% butter <milk>, natural caramelized 
sugar, starch, emulsifier: sunflower lecithin), margarine (vegetable fat <palm>, water, vegetable 
oil <rapeseed>, emulsifier: mono- and dyglicerides of fatty acids, acidity regulator: citric acid), 
sugar, glucose-fructose syrup, chicken barn whole egg, salt, raising agents: sodium bicarbonate; 
ammonium bicarbonate, starch, emulsifier: sunflower lecithin, cinnamon. 
  
Manufactured in a facility which precesses peanuts 
 
Nutrition Value per 100 gram  
Energy                           1837 kJ 439 kcal  
Fat                                18 gram   
of which saturates        9.9 gram        
Carbohydrates               63 gram   
of which sugars             36 gram  
Protein                          4.2 gram  
Salt                              0.50 gram 
 
Ingrediënten;  
Tarwebloem, 33% stroop [glucose-fructose stroop, suiker, 11% roomboter <melk>, natuurlijk 
gecarameliseerd suiker, zetmeel, emulgator (zonnebloem lecithine)], margarine [plantaardig vet 
(palm); water; plantaardige olie (raapzaad); emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren); 
zuurteregelaar (citroenzuur)], suiker, glucose-fructosestroop, scharrel kipheelei, zout, 
rijsmiddelen [natriumbicarbonaat, ammoniumbicarbonaat], zetmeel, emulgator (zonnebloem 
lecithine), kaneel 
 
Geproduceerd in een bakkerij waar pinda’s en noten (amandelen, hazelnoten) verwerkt worden. 
 
Voedingswaarde per 100 gram  
Energie    1837 kJ 439 kcal  
Eiwit     4.2 gram   
Vetten    18 gram    
verzadigd     9.9 gram        
Koolhydraten   63 gram    
waarvan suikers   36 gram  
Zout     0.50 gram    
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Checklist flowpack verpakking 
 
Product       Art.Nr. 
 
Etiket / folie / zakje / doosje    Talen:     NL  ENG  DU  FA 
 
 
 
Volgens artikel 9 van Verordening 1169/2011, zijn de volgende vermeldingen in alle betreffende 
talen verplicht op de product verpakking; 
 
 

 Akkoord Wijzigen N.V.T. 
Benaming van het product. 

   

Lijst van ingrediënten volgens KWID. 
Zie document “Wettelijke declaratie & Voedingswaarde” 

betreffende product. 

   

Elke stof/ technische hulpstof genoemd in Bijlage II (allergenen) of 
daarvan afgeleide stoffen en welke nog aanwezig is in het 

eindproduct. Allergenen in onderscheidend lettertype. 

   

Netto hoeveelheid in grammen.          In gezichtsveld benaming.  
   

Datum van minimale houdbaarheid (verwijzing naar). 
   

Bijzondere bewaar- en/of gebruiksvoorwaarden. 
   

Naam of handelsnaam en adres van exploitant als in art 8, lid 1 
bis.   Dus van degene onder wiens naam het product in de handel 

wordt gebracht. 

   

Land van oorsprong of plaats van herkomst overeenkomstig 
artikel 26. 

   

Een gebruiksaanwijzing indien noodzakelijk. 
   

Een voedingswaarde vermelding per 100g volgens bijlage I. 
(Energie in kJ en kcal, vet, verzadigd vet, koolhydraten, suikers, 

eiwit,  zout) 

   

Tekst duidelijk leesbaar met een letterhoogte van minimaal 1.2 
mm (indien etiket < 80 cm² minimaal 0,9 mm). 
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