Aanvraagformulier voor certificering ´Zeker Zeeuws®
Streekproduct´

Naam:
Naam bedrijf of organisatie:
Adres:
Postcode + plaats:
Tel:
Website:
Email:

Vraagt hierbij het keurmerk ‘Zeker Zeeuws® Streekproduct’ aan voor de volgende producten,
grondstoffen en/of diensten:
Geef hier aan welk(e) product(en), grondstoffen of diensten u wilt certificeren, geef hierbij ook de
handelsnaam / merknaam op. Indien niet van toepassing dan NVT vermelden
Producten:
Grondstoffen:
Diensten:

Omschrijving Streekaanduiding, uit welke streek is het product, grondstof afkomstig?
Geef hier een nauwkeurige beschrijving van de streek en hoe uw product, grondstof of dienst
streekgebonden is bijvoorbeeld in ras, soort of historie
…..
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Omschrijving grondstof, producten of dienst
Geef hier een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving zodat iedereen begrijpt wat het Zeeuwse karakter
is van uw grondstof , product of dienst
….

Beschrijving van de samenstelling van de producten
Geef hier een nauwkeurige beschrijving van de samenstelling of inhoud van het product, grondstof of
dienst (indien van toepassing), bijvoorbeeld in verhoudingen en percentages van stoffen
…..

Herkomst grondstoffen
Waar worden de grondstoffen geteeld, gekweekt of geproduceerd?
…..

Waar (en door wie) vindt de be- en verwerking van de ruwe grondstoffen tot het eindproduct
plaats?
Geef de locatie/plaats en naam (evt met EG erkenningsnummer) indien de grondstoffen worden
verwerkt tot een eindproduct. Is er een handelsbenaming van het eindproduct?
…..

Beschrijving van de manier waarop het product of dienst op de markt wordt gebracht
Geef hier de soort verpakking met inhoudsvermelding, gewicht enz op. Hoe wilt u het Zeker Zeeuws
Streekproduct logo op de verpakking of etiket zetten? Voor diensten: hoe bereikt u de consument?
…..

Hoe maatschappelijk verantwoord is uw onderneming, product, grondstof of dienst? Heeft het een
keurmerk?
Hier beschrijving waaruit blijkt dat het product duurzaam wordt geproduceerd, bijvoorbeeld door
certificering via een keurmerk of aansluiting bij branchevereniging (MSC-EKO-Milieukeur-Global Gap NVWA keuring)
…..
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Op welke wijze wordt tijdens de productie van de grondstoffen en/of de verwerking tot
eindproduct aandacht besteed aan:
OF
Op welke wijze wordt tijdens het aanbieden van diensten aandacht besteed aan:
Geef hier uitgebreid weer hoe uw onderneming omgaat met (indien van toepassing):
milieu:
natuur en landschap:
dierenwelzijn:
duurzaamheid:

Ondergetekende verklaart hierbij tevens:
alle voor certificering noodzakelijke informatie en gegevens beschikbaar te stellen aan Stichting
Zeker Zeeuws® Streekproduct

op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en tarieven voor
certificering als ‘ Zeker Zeeuws® Streekproduct’ zoals beschreven in de bijlage

Plaats:

Datum:

Handtekening:
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