
AH Packaging, voorheen KelderBOX B.V, is een specialist in transpartante kunststofverpakkingen en is werkzaam 

voor diverse branches. Het ontwerpt en produceert verpakkingen voor klanten in non-food (o.a. cosmetica) en 

food industrie (10%) (o.a. dranken, chocolade) en voor laboratoria en ziekenhuizen. Zowel onder eigen merk als 

private label. 

Wij van AH Packaging streven er naar om zoveel mogelijk gebruik te maken van gerecycled kunststof en materiaal 

te gebruiken dat 100% recyclebaar is. Gedurende het gehele productieproces houdt het bedrijf rekening met 

impact op milieu. Wij vinden het belangrijk om zoveel als mogelijk te werken met lokale partners. 

AH Packaging staat voor expertise, kwaliteit en maatwerk 

 

Door zijn ruim 90 jaar ervaring, is AH Packaging een partner die garant staat voor kwalitatieve, (voedsel)veilige 

verpakkingen en een betrouwbare service. Dit gaat van ontwerp tot verpakking. 

Het bedrijf verzekerd maatwerk. Verpakking kan voorzien worden van foliedruk, materialen kunnen volgens 

standaard of eigen ontwerp gestanst worden, al dan niet gevormd en geplakt (langsnaad, autolock, 4-punts). Een 

combinatieverpakking van kunststof en karton behoort tot de mogelijkheden. Verpakkingen 

(bodem/deksel/inlegvel) kunnen tot een gebruiksklare verpakking afgeleverd worden volgens de wens van de 

klant.  Ook de activiteit van loonplakken van karton voor derden is mogelijk. 

Om een competitieve speler in de markt te zijn, professionaliseert AH Packaging zich verder door het opzetten 

en uitdragen van een kwaliteitssysteem in overeenstemming met wetgeving en codex Alimentarius (HACCP) en 

vereisten van zijn stakeholders (klanten, belanghebbenden). 

 

AH Packaging engageert zich 

 

Het management uit met deze beleidsverklaring, dewelke intern en extern wordt gedeeld, de intentie om een 

kwaliteitsbeleid en procesbeheersingssysteem volgens FSSC 22000  te implementeren, verder te ontwikkelen en 

te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door jaarlijks doelstellingen vast te leggen. 

Het bevestigt dat het alle noodzakelijk geachte middelen, personen en informatie ter beschikking zal stellen 

zodra de behoefte hieraan bekend is. 

De evolutie en de resultaten van het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen worden op regelmatige tijdstippen 

beoordeeld, herzien en waar nodig bijgestuurd. 

Het personeel krijgt, waar van toepassing, inzage in de documenten met betrekking tot het kwaliteitssysteem.  
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