CERTIFICERING
FOODSPECIALITEITENWINKELS

C E RT I F I C E R I N G
FOODSPECIALITEITENWINKELS

Certificering Foodspecialiteitenwinkels

U heeft een foodspecialiteitenwinkel en daar bent u trots op. Van klanten krijgt u regelmatig complimenten.
Toch wilt u zich maximaal inspannen om de kwaliteit van uw winkel op een hoog niveau te houden. Daarom
heeft u behoefte aan een permanente kwaliteitsscan van uw winkel. Een scan die kan worden uitgevoerd door
uzelf, uw medewerkers, maar óók door een onafhankelijke externe controleur. Als u zich naar de consument toe
wilt blijven onderscheiden als een goede foodspecialiteitenwinkel, is meedoen aan de certificering bovendien
zinvol. Met behulp van een certificaat kunt u namelijk aantonen dat u tot de betere foodspecialiteitenwinkels
van Nederland behoort. En dat u continu aandacht besteedt aan kwaliteit, hygiëne, MVO en de heersende weten regelgeving.

Procedure

Beloning

De Certificering Foodspecialiteitenwinkels is een jaarlijks terugkerend
ijkmoment waarmee de kwaliteit van de winkel, de ondernemer en
zijn/haar medewerkers wordt vastgesteld. Deelnemende winkels zijn
onder meer kaasspeciaalzaken, delicatessenwinkels en notenspeciaalzaken. Kortom: alle foodspecialiteitenwinkels die als zodanig
zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Van iedere winkel
moet een checklist worden ingevuld. Deze checklist bestaat uit twee
delen: één deel met minimumeisen waaraan alle gecertificeerde
winkels moeten voldoen en één deel met vragen die een opstap
kunnen zijn voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Het is de
bedoeling dat u het eerste deel van de checklist volledig invult en
opstuurt naar de Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland.
Een controleur van de stichting zal uw winkel vervolgens bezoeken.
Als geconstateerd wordt dat de winkel aan de gestelde eisen voldoet,
wordt een certificaat op naam gemaakt, een persbericht opgesteld en
een afspraak gemaakt voor de overhandiging van het certificaat. Een
certificaat is één jaar geldig.

Als uw winkel gecertificeerd wordt, wilt u dat natuurlijk laten weten
aan uw klanten. Daarom ontvangt u een certificaat en een deursticker.
Daarnaast wordt uw winkel genoemd in diverse media en op de
website www.foodspecialiteitenwinkels.nl. Verder ontvangt u
een persbericht dat naar de regionale media kan worden gestuurd.
Ook mag u het logo gebruiken op briefpapier, in advertenties enz. Als
uw winkel gecertificeerd wordt, kunt u bovendien verschillende
promotiematerialen bestellen om de certificering nóg beter bekend te
maken bij uw klanten.

Kosten certificering
Deelname aan de Certificering Foodspecialiteitenwinkels kost
€ 250,= per winkel per jaar. Bent u lid van het Vakcentrum? Dan
ontvangt u € 100,= korting en betaalt u slechts € 150,= per winkel. Alle
genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Organisatie en uitvoering
De Certificering Foodspecialiteitenwinkels is een initiatief van
Vakcentrum, Kaas & Delicatessen en wordt uitgevoerd door de
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland te Woerden.

Meer weten?
Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie? Kijk dan op
www.foodspecialiteitenwinkels.nl of neem contact op met de
Stichting Kaas- en Delicatessenwinkels Nederland. Het secretariaat
is bereikbaar op telefoonnummer (0348) 41 97 71 en op e-mailadres
info@kdwn.nl.
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Onze branche
laat mensen genieten

Vijf redenen om mee te doen
1. De winkel wordt gecontroleerd op basis van objectieve en transparante criteria
die vooraf bekend zijn.
2. Gecertificeerde winkels ontvangen een certificaat, deursticker en persbericht.
3. Gecertificeerde winkels worden vermeld in diverse media en op verschillende
websites.
4. Klanten kopen graag bij gecertificeerde winkels. Het certificaat staat garant
voor kwaliteit.
5. Gecertificeerde winkels komen bovendien in aanmerking voor deelname aan de
Nationale Competities ‘Nederlands Beste Kaasspeciaalzaak’ en ‘Nederlands
Beste Foodspecialiteitenwinkel’ en/of mogen meedoen aan de productcategoriewedstrijden in Boerenkaas, Buitenlandse Kaas en Noten.

Wilt u deelnemen? Ga dan naar www. foodspecialiteitenwinkels.nl voor de checklist!

