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VOEDSELVEILIGHEID EN HYGIËNE | MANAGERS

Veilig werken met voedsel is van groot belang voor elke horecagelegenheid. Zo 
is het verplicht om te werken volgens een HACCP-plan. Maar wat is HACCP nu 
precies en welke regels gelden er voor jou als horecaondernemer?

Als ondernemer ben je er verantwoordelijk voor dat iedereen binnen je bedrijf 
volgens de regels werkt. En dat je producten veilig en in orde zijn. Zeker wanneer 
je met bederfelijke eet- en drinkwaren werkt. Tijdens de cursus hygiëne/ HACCP 
leer je alles over hygiëne en veiligheid in jouw zaak en maak je kennis met de 
HACCP-code.

Cursusprogramma
Tijdens deze training nemen Dhr. Hilbert Rosa  en Mw. Loubliela Joseph jou mee 
in de wereld van voedselveiligheid en geven ze jou de kennis en inzichten om 
de veiligheid van voedsel in jouw zaak te garanderen. De training bestaat uit de 
volgende modules:

• Wet- en regelgeving
• Persoonlijke hygiëne en schoonmaak
• Voedselveiligheid risico’s en controle
• Goede behandelmethode
• HACCP-plan maken

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor ondernemers en managers in de horeca, zoals 
restaurants, cafés, bars, fastfoodketens, take aways, hospitaal en keukens. Een 
HACCP-cursus is wettelijk verplicht voor managers van horecabedrijven. Voor deze 
cursus is geen vooropleiding vereist. 

Certificering
Afronding van de training met voldoende resultaat leidt tot een ‘certificaat van 
deelname’ vanuit Service HACCP Safety Curaçao.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen ANG 500 per persoon Dit bedrag is inclusief 
lesmateriaal en examengeld, exclusief OB.

Belangrijke data, locatie en tijdstip
Trainingen vinden plaats in het trainingslokaal van Qredits aan de Schottegatweg 
Oost 37, Willemstad, Curaçao.

Maandag 9 januari 2023 (training), Tijd: 10.00 uur – 14.00 uur
Dinsdag 10 januari 2023 (training & examen), Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur
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