
 

PERSBERICHT 
 

 
VERLENGING GEDEELTELIJKE TERUGROEPACTIE 33-CENTILITER GROENE FLESSEN STELLA ARTOIS 

 
Breda, 29 mei 2018 –  Stella Artois verlengt vandaag op eigen initiatief de gedeeltelijke terugroepactie 
van een beperkt aantal groene 33-centiliter (cl) Stella Artois flessen. Door een productiefout van een 
externe leverancier kunnen in een zeer beperkt aantal flessen mogelijke stukjes glas afbreken. De 
terugroepactie gaat per direct in. 
 
De terugroepactie is een verlenging van de terugroepactie van 2 april 2018. De terugroepactie geldt in 
Nederland voor 13 pallets groene flessen 33-cl Stella Artois, verkocht aan Jumbo en distributeurs, met 
productiecodes zoals vermeld in de bijlage. De flessen zijn inmiddels uit de schappen gehaald. De 
terugroepactie heeft geen impact op andere verpakkingen van Stella Artois, zoals flessen met andere 
productiecodes, blikjes en fusten. Er zijn geen meldingen van consumenten ontvangen in Nederland. Het 
aantal flessen in Nederland met een mogelijke productiefout betreft een zeer beperkt aantal, 
vergelijkbaar met de hoeveelheid flessen in een voor de helft gevulde vrachtwagen.  
 
Door als voorzorgsmaatregel flessen met mogelijke productiefouten van de markt te halen, laat Stella 
Artois zien dat kwaliteit en consumentenbescherming de hoogste prioriteit heeft. De Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit is geïnformeerd en we werken samen met Jumbo en distributeurs om de 
flessen met de betreffende productiecodes voor alle zekerheid terug te roepen. We zijn gestopt met het 
aankopen van Stella Artois flessen bij deze leverancier.  
 
Consumenten die 33-cl groene flessen Stella Artois met de in de bijlage genoemde productiecodes 
hebben gekocht, raden we aan de gekochte producten niet te consumeren en de bijlage of de website 
stellaartoischeck.expertinquiry.com te raadplegen. De bijlage en website geven aanvullende informatie 
en instructies om te bepalen of een fles de in de bijlage genoemde productiecode heeft. Consumenten 
kunnen ook onze consumentenservice bellen via 0800-0230945 bij vragen of voor meer informatie. De 
productiecodes zijn te vinden op het zwarte label van de fles en op de zijkant of onderkant van het 
karton voor de 33-cl groene flessen Stella Artois (zie foto’s in bijlage). Het terugvragen van de 
aankoopkosten is uiteraard mogelijk.  
 
 

Voor meer informatie of vragen neem contact op met: 
Wilco Heiwegen 
Corporate Affairs Manager NL 
wilco.heiwegen@ab-inbev.com 
0618596307 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ab-inbev.nl/news-stella-artois-180402.html


 

BIJLAGE -  PRODUCTIECODES MOGELIJK BETROKKEN 33-CL GROENE 
STELLA ARTOIS FLESSEN 
 
A.  Hoe weet ik of mijn fles wordt teruggeroepen? 
We vragen consumenten onderstaand stappenplan te doorlopen om na te gaan of 33-cl groene Stella 
Artois flessen onder de terugroepactie vallen.  Voor meer gedetailleerde instructies zie 
stellaartoischeck.expertinquiry.com. 
 
1. Heeft uw flesje een van de hieronder vermelde houdbaarheidsdatum? 
2. Indien ja, vermeldt de verpakking ook de overeenkomende verpakkingscode? 
3. Indien ja, vermeldt de verpakking ook de overeenkomende tijdcode? 
 

Land Houdbaarheidsdatum Verpakkingscode Tijdcode: alle 
Tijdsaanduidingen 
 

Netherlands 15/02/19 49 01:00 - 23:00 

Netherlands 06/03/19 49 22:00 - 23:59 

Netherlands 07/03/19 49 00:00 - 23:59 

Netherlands 08/03/19 49 00:00 - 01:00 

 
B. Hoe het label op de fles lezen? 

 
Het label heeft twee lijnen.  
 
De eerste lijn is de houdbaarheidsdatum, dat leest u als 
dag/maand/jaar.  
01/02/19 = 1 Februari 2019 
 
De tweede lijn is een verpakkingscode en een tijdscode  
De verpakkingscode bevat het nummer 49  
De volgende vier cijfers zijn de tijdcode, die leest u als uur:minuut.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
C. Heeft u enkel het karton? De code op het karton leest u als volgt:  
 

Indien u een 6-pack, 12-pack, 18-pack of 24-pack heeft, ziet u hier waarnaar u moet kijken op de zijkant 
van de kartonnen doos. De code op het karton bestaat uit twee lijnen:  
 
De eerste lijn is de houdbaarheidsdatum, dat leest u als dag/maand/jaar  
01/02/19 = 1 Februari  2019 
 
De tweede lijn is de verpakkingscode.  
De verpakkingscode bevat het nummer 49 
De vier volgende cijfers zijn de tijdcode, die leest u als uur:minuut  

 
 
 

 

 

 


