Streekeigen Producten Nederland (SPN)

Aanmeldformulier voor ´erkend streekproduct´
Naam:
Naam bedrijf of organisatie:
Adres:
Postcode + plaats:
tel:
KvK Nr::
website:
email:

Geeft hierbij aan het SPN-keurmerk ‘erkend streekproduct’ te willen voeren op de volgende
producten (incl. evt. handelsnamen):
Producten:

Streekaanduiding (uit welke streek is het product / zijn de producten afkomstig? –
nauwkeurig omschrijven)

Omschrijving producten:
Nauwkeurige beschrijving van het eindproduct (type product, specifieke kenmerken,
bereidingswijze):

Nauwkeurige beschrijving van de samenstelling van de producten (welke grondstoffen in
welke verhouding/percentages):

Herkomst grondstoffen (waar worden de grondstoffen geteeld of geproduceerd?):
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Waar (en door wie) vindt de be- en verwerking van de ruwe grondstoffen tot het eindproduct
plaats?

Korte beschrijving van de manier waarop het product op de markt wordt gebracht
(verpakking, etiket, gewicht etc.):

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / beschrijving waaruit blijkt dat het product
duurzaam wordt geproduceerd:


Draagt het eindproduct een (ander) duurzaamheidskeurmerk (Biologisch, Milieukeur,
Fsc, anders)?
ja/nee

Indien ja, welke?


op welke wijze draagt tijdens de productie van de grondstoffen en/of de verwerking
tot eindproduct bij aan de kwaliteit van:
milieu:

-

-

natuur en landschap:

-

dierenwelzijn:

-

overig:

Ondergetekende verklaart hierbij tevens:
- alle voor certificering noodzakelijke informatie en gegevens beschikbaar te stellen aan
SPN
- op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en tarieven
voor certificering als ‘ erkend streekproduct’ zoals beschreven in de bijlage
Plaats:

Datum:

Handtekening:
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BIJLAGE:

Algemene voorwaarden en tarieven ´Erkend Streekproduct´
(voor producenten, handelsorganisaties en kleine samenwerkingsverbanden)
De procedure voor het verkrijgen van het keurmerk ´erkend streekproduct´ is de volgende:
1. De aanvraag voor het verkrijgen van het keurmerk ´erkend streekproduct´ vindt plaats
door het volledig ingevulde aanmeldformulier (per post of per mail) op te sturen naar
het secretariaat van St. Streekeigen Producten Nederland (SPN).
2. Om in aanmerking te komen voor certificering als ´erkend streekproduct´ dient het
product (de productgroep) ten minste te voldoen aan de volgende basiscriteria:
a. Er is sprake van een duidelijk omschreven regio van herkomst = streek
b. Er dient een duidelijke verwijzing naar de streek van herkomst te zijn in de
productnaam of anderszins op het etiket / verpakking van het product
c. De grondstoffen zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit de streek. Het
aandeel grondstoffen uit de streek bedraagt tenminste 51%
d. De be- en verwerking van de grondstoffen vindt in de streek plaats. Indien er
geen passende be- en verwerkingsmogelijkheden in de streek zijn, kan
hiervoor ontheffing worden verleend.
e. De productieketen kenmerkt zich door bovenwettelijke inspanningen op het
gebied van duurzaamheid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en
grondstoffen worden grondgebonden geteeld.
3. Op basis van het ingevulde aanmeldformulier wordt een voorlopige beoordeling door
(een vertegenwoordiger van) het bestuur van SPN afgegeven. Indien nodig wordt
aanvullende informatie ingewonnen bij de aanvrager.
4. Indien de voorlopige beoordeling van de aanvraag positief is, brengt een
vertegenwoordiger van het bestuur van SPN een bezoek aan de aanvrager en
beoordeelt de situatie ter plekke.
5. Indien het product voor certificering in aanmerking komt (stap 3 en 4) wordt over
gegaan tot het maken van een productiereglement waarin het product, samenstelling,
herkomst, be- en verwerking en de invulling van duurzaamheid / MVO wordt
beschreven.
6. Het productiereglement wordt beoordeeld door het bestuur van SPN. Indien
noodzakelijk wordt extern advies ingewonnen. Na goedkeuring van het reglement
wordt tot keurmerkverlening over gegaan. Tevens verleent SPN de
keurmerkgebruiker een unieke bedrijfscode.
7. SPN en de keurmerkgebruiker tekenen een gebruiksovereenkomst voor het
beeldmerk ´erkend streekproduct´. Het opgestelde productiereglement is onderdeel
van de overeenkomst.
8. De gebruiker wordt geacht het beeldmerk ‘erkend streekproduct’ met toevoeging van
de unieke bedrijfscode te vermelden op het etiket of de verpakking van het product
en de ontwikkelde promotiematerialen.
9. In overleg met de keurmerkgebruiker wordt afgesproken op welke wijze het certificaat
officieel wordt verstrekt.
De volgende tarieven worden gehanteerd (niveau 2016):
Toetsings- en certificeringskosten (eenmalig)
Jaarlijkse bijdrage
Variabele jaarlijkse bijdrage

€ 275 per productgroep
€ 165 per productgroep / jr.
€ 27,50 per extra keurmerkgebruiker

NB: De toetsings- en certificeringskosten worden door SPN bij de aanvrager in rekening gebracht na
het doorlopen van stap 4.
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