
Lavetan zorgt 
altijd voor een 
heldere analyse

• Onafhankelijk: objectieve analyseresultaten, 

afgeleverd op korte termijn

• Diverse officiële erkenningen:  

EN45001, ISO17025, 

GLP, erkenning door de 

eetwareninspectie,  IVK-

erkenning, erkenning 

voor het Ministerie 

van Landbouw, 

IKB-Nederland, 

gezondheidskwalificatie 

pluimvee, Labcode

• Alle analyses zijn traceerbaar dankzij Laris* 

• Logistiek sterk: dagelijkse ophaling van uw 

stalen

• Open organisatie en communicatie, want 

transparantie verheldert …

•  Deskundig en gemotiveerd personeel met 

de modernste labo-infrastructuur

WAAROM LAVETAN?  

Lavetan nv

Nijverheidstraat 15  

2350 Vosselaar 

Tel: +32(0)14 61 22 44 

Fax: +32(0)14 61 99 00

e-mail: info@lavetan.be*Lavetan Result Information System



LAVETAN EN DE FARMACEUTICA EN COSMETICA

Lavetan heeft ook de farmaceutische en cosmetische 

sector heel wat te bieden. 

Het verzorgt analyses voor toepassingen in de 

arbeidsgeneeskunde en gerechtelijke onderzoeken.  

Lavetan gaat bvb. na of personen tijdens hun 

arbeidsproces te lang zijn blootgesteld geweest aan  

bepaalde gevaarlijke producten. Of het gerecht laat 

urine- of bloedstalen analyseren om na te gaan of 

een chauffeur die een ongeval veroorzaakte, te veel 

had gedronken. Verder analyseert en controleert 

Lavetan ook gemedicineerde veevoeders en 

geneesmiddelen.

LAVETAN EN DE VOEDINGSINDUSTRIE: 

Gezonde voeding: de consument en de voedingsindustrie 

zijn er terecht om bekommerd. 

Lavetan analyseert uw stalen en waakt over de kwaliteit 

van bereide maaltijden, dressings, kaas, eieren, drank, 

vlees en vleesproducten.  Lavetan is de geknipte partner 

voor uw wettelijk verplichte HACCP-controles. We 

verlossen u van de analyses die de Eetwareninspectie en 

het I.V.K. vragen.

LAVETAN EN DE INDUSTRIËLE DIERPRODUCTIE:

Analyses voor de industriële dierproductie zijn dé 

specialiteit van Lavetan. Onderzoek voor de pluimvee-, 

runder- en varkenssector en vleesverwerkende bedrijven 

behoren tot de dagelijkse taken.

Hiervoor biedt Lavetan u een klantvriendelijke logistiek, 

deskundig personeel  (waaronder een fulltime dierenarts) 

en de modernste apparatuur. De vele officiële erkenningen 

illustreren de objectiviteit van het onderzoek. Elke 

staalanalyse is nadien bovendien perfect traceerbaar.

Correcte analyses … én meer. Dat is Lavetan. 

Als onafhankelijk labo garanderen we niet alleen 

objectieve onderzoeken, maar schenken we u heel 

wat meerwaarde.  

Lavetan kiest voor klantgerichte kwaliteit. In alle 

activiteiten, van de ophaling van uw stalen t.e.m. 

de administratieve afwikkeling, verzekeren we u 

van een transparante full-service. Elk project wordt 

op maat én op korte termijn tot een goed einde 

gebracht. Het deskundig Lavetan-team houdt u 

via het unieke Laris*  bovendien nauwgezet op de 

hoogte.

Honderd procent klanttevredenheid. Daar gaan wij 

voor … geen halve procent minder.  Diverse officiële 

erkenningen en een resem tevreden klanten in de 

voedingsindustrie, de industriële dierproductie en 

de farmaceutische en cosmetische sector staan 

daar borg voor.
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