
     Stichting Keurmerk 

           Streekproduct Westerwolde  

      Borgerweg 34  

         9563 TJ Ter Apelkanaal  

         0599-324249  

  

Aanmeldingsformulier 2020 

  
voor het toetsen van product(en) aan de criteria voor het Keurmerk Streekproduct Westerwolde  

Bedrijfsnaam    ………………………………………………….. 

Naam ondernemer  ………………………………………………….. 

Adres     …………………………………………………..  

Postcode en plaats  …………………………………………………..  

Telefoon    …………………………………………………..  

Product(groep) ……………………………………………………………   

Emailadres………………………………………………………………… 

Website…………………………………………………………………….  

Heeft uw bedrijf al andere producten die onder het Keurmerk Westerwolde vallen ?  0 ja    0 nee  

Zo ja, welk product(en) betreft dit ? ……………………………………  
(afhankelijk van het soort product en het productieproces, wordt vastgesteld of een schriftelijke toetsing voldoet, 

of dat een bezoek aan het bedrijf van producent of verwerker nodig is. Het bestuur informeert u hierover) Heeft 

uw bedrijf het product dat u nu ter toetsing aanbiedt, reeds eerder laten toetsen bij een andere  

keurmerkorganisatie ? Zo ja, aangeven welke:  

0 Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde  0 Stichting Waddengoud  

0 Stichting Streekeigen Product Nederland (SPN)  0 andere organisatie, nl.: ………………………  

  

In welke productgroep valt uw aanvraag  

categorie      

  

    

  

  

producten (food en non-food)    Onder ‘productgroep’ wordt verstaan producten 

die in hoofdzaak dezelfde grondstof en dezelfde 

productielocatie hebben. Bijvoorbeeld: appelsap 

en appelwijn; zuivel; groenten; vlees.  

menu    

hobby product    

dienst    

 

kunst    

  

Na ontvangst van dit aanmeldingsformulier bij het secretariaat, ontvangt u bezoek van 2 

bestuursleden met een vragenlijst, zie ook de beleidsverklaring.   

Een hobbyproducent is een producent die niet BTW plichtig is.   

Een bord met streekproduct-logo wordt tegen een waarborgsom van 50 € ex BTW ter beschikking 

gesteld aan de producent maar blijft eigendom van de Stichting.   

Het keurmerk mag alleen worden gebruikt als de jaarlijkse bijdrage aan de stichting is 

overgemaakt.  Deze bijdrage bedraagt per bedrijf:  hobbybedrijf          €   30,-- ex. BTW per jaar     

                       professioneel bedrijf €  60,-- ex. BTW per jaar   
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW en gebaseerd op het prijspeil 2012 prijzen worden jaarlijks indien nodig en in 
overleg met de producenten aangepast . Het bestuur behoudt zich het recht voor het prijsbeleid te wijzigen, indien de 
ervaringen van de afgelopen jaren daar aanleiding toe geven.   

  
Door ondertekening van dit formulier verklaart de producent van het hierboven aangemelde 

streekproduct zich akkoord met de door het bestuur opgestelde criteria en met de toetsingsprocedure 

en de daaraan verbonden kosten, zoals deze door het bestuur zijn vastgesteld.   

 

Datum, ……………………….  

  

Inleveren bij / toesturen aan  

Stichting Keurmerk Streekproduct Westerwolde  

Borgerweg 34  

9563 TJ Ter Apelkanaal  
(handtekening)  

…………………………………………………………. 

  

  
          
          


