Reglement Bekroond met Goud
Dit reglement geldt uitsluitend en alleen als aanvulling op de “Algemene
voorwaarden voor dienstverlening FoodBase” voor de dienst “Bekroond met Goud”.
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de website van FoodBase:
www.foodbase.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 1 Doelgroep en producten
a.
b.
c.

Het keurmerk Bekroond met Goud is uitsluitend bedoeld voor ambachtelijke MKB bedrijven op
het gebied van brood, banket, chocolade en suikerwerk;
Alle door de ondernemer zelf vervaardigde brood-, banket- en seizoensproducten alsmede
bake-off producten komen voor “Bekroond met Goud” in aanmerking;
De ondernemer bepaalt zelf met welk(e) product(en) hij deelneemt aan de dienst “Bekroond
met Goud”.

Artikel 2 Bemonstering van de “Bekroond met Goud” producten
a.
b.
c.
d.
e.
f.

De te beoordelen producten worden door een medewerker van FoodBase of een door FoodBase
daartoe gerechtigde medewerker opgehaald;
De bemonstering vindt plaats in de winkel of bakkerij die door de ondernemer is opgegeven;
Voor bake-off producten geldt dat deze altijd worden bemonsterd op de locatie waar de
producten ook zijn afgebakken;
Voor seizoensproducten en specialiteiten (producten die niet in een normale cyclus worden
geproduceerd) geldt dat deze worden bemonsterd op een vooraf afgesproken dag;
Voor alle overige producten geldt dat er geen afspraken worden gemaakt op welk tijdstip of
welke dag de producten worden bemonsterd;
De ondernemer mag zelf geen te beoordelen product(en) bij FoodBase in Wageningen
aanbieden, met uitzondering van eindejaarsproducten.

Artikel 3 Beoordeling van de “Bekroond met Goud” producten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Producten worden op basis van een 5-puntsschaal beoordeeld;
De 5-puntsschaal is gebaseerd op vooraf vastgestelde uniforme beoordelingscriteria;
Het resultaat van de beoordeling van “bekroond met Goud” producten wordt uitgedrukt in
gouden medailles;
Per beoordelingsonderdeel kunnen maximaal 5 gouden medailles behaald worden;
De uitslag van “Bekroond met Goud “ wordt bepaald op basis van één keuring.
Het beoordelingsmoment/-tijdstip voor broodproducten is: P (productiedatum) + 1;
Het beoordelingsmoment/-tijdstip voor banketproducten (hieronder vallen ook de hartige
snacks en oliebollen, etc.) is: op de dag van de bemonstering.

Artikel 4 Resultaat/uitslag van de “Bekroond met Goud” producten
Het certificaat “Bekroond met Goud” wordt toegekend aan producten waarvan:
a.
b.

Ten minste 3 keuringsonderdelen met 5 gouden medailles beoordeeld dienen te zijn; en
alle overige onderdelen dienen elk met minimaal 4 gouden medailles beoordeeld te zijn.
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Geen certificaat wordt toegekend:
a.
b.

voor producten die onvoldoende gescoord hebben voor de “Bekroond met Goud” beoordeling.
wel krijgt de bakker/ondernemer van deze producten het keuringsrapport.

Artikel 5 Het certificaat “Bekroond met Goud”
Bij een voldoende score ontvangt de ondernemer:
a.
b.

Ingelijst certificaat* “Bekroond met Goud” met lijst per met goud bekroond product;
Vermelding van het bedrijf en de met Goud bekroonde producten op de website:
www.bekroondmetgoud.nl;

* Op het certificaat “Bekroond met Goud” worden de volgende gegevens vermeld:
o
o
o
o

de naam van het product dat Bekroond is met Goud;
de datum en jaar van uitgifte;
de NAW-gegevens van het bedrijf;
de NAW-gegevens van de locatie waar het product afgebakken en bemonsterd is voor
bekroonde Bake-off producten.

Artikel 6 Gebruik en geldigheidsduur van het certificaat “Bekroond met Goud”
a.

Het keurmerk en certificaat Bekroond met Goud mag uitsluitend worden gebruikt op
verkooplocaties die in eigen beheer zijn van de eigenaar en/of dezelfde handelsnaam voeren.
Het keurmerk mag niet worden gebruikt op overige verkooplocaties waar het product verkocht
wordt.
b. Geldigheidsduur van het certificaat “Bekroond met Goud” is 6 maanden vanaf datum van
uitgifte van het certificaat;
c. Ondernemer wordt vroegtijdig (1 maand voor het aflopen van de geldigheid van het certificaat)
door FoodBase op de hoogte gebracht van het verlopen van het certificaat;
d. Ondernemer bepaalt zelf of hij “Bekroond met Goud “ producten opnieuw wil laten beoordelen
voor een nieuw te behalen certificaat.
Artikel 7 Steekproeven / Fraude
Om het keurmerk “Bekroond met Goud” te borgen, kan het FoodBase steekproeven uitvoeren.
a. Zowel keurmerk als certificaat en promotiemateriaal mogen alleen gebruikt worden tijdens
de geldigheidsduur van het behaalde certificaat;
b. Bij oneigenlijk gebruik van de promotiemiddelen, etc. “Bekroond met Goud” door de
ondernemer worden alle vermeldingen van betreffende ondernemer op de website
“bekroondmetgoud.nl” verwijderd;
c. De reden van verwijdering wordt aan de ondernemer bekend gemaakt;
d. De kosten voor een steekproef zijn bij aangetoond misbruik voor rekening van de
ondernemer.

Artikel 8 Slotbepaling
FoodBase behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de dienst
“Bekroond met Goud”. Afnemers van deze dienst worden daarover vroegtijdig, door FoodBase, in
kennis gesteld.
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