
 

 

 
DEELNAMEVOORWAARDEN NATIONALE KAASWEEK  

  
 
Algemeen 
De Nationale Kaasweek, hierna te noemen NKW, is een activiteit van de Stichting Foodspecialiteiten  
Nederland, gevestigd aan de Blekerijlaan 1 te Woerden (3447 GR) en vindt plaats onder auspiciën van het 
Vakcentrum, branche Foodspecialiteiten.  
 
Doel 
Het doel van de NKW is: 
Voor de foodspeciaalzaakondernemer ambulante kaashandel en de branche; 

- Creëren van onderscheidend vermogen in de lokale markt. 

- Bewustwording van ontwikkelingen en de noodzaak daartoe teneinde het ondernemerschap,  

zelfstandigheid en verdienkracht te borgen en daarmee de leefbaarheid van de lokale samenleving  

te vergroten. 

- Verbeteren van het imago van de foodspeciaalzaken en ambulante kaashandel. 

- Vertrouwd gevoel uitstralen richting de consument. Consumenten middels online & offline acties 

binden aan foodspecialiteitenwinkels en ambulante kaashandel, al dan niet lokaal (like & share  

acties). 

- Mogelijkheid voor profilering van en als promotie instrument voor de winkelier. 

- Benadrukken van de attractiviteit van de foodspeciaalzaak en ambulante handel in kaas. 

- Ondersteunen van activiteiten van foodspecialiteitenwinkels en ambulante kaashandel. 

- Verhogen van marktaandeel kaasverkoop bij foodspecialiteitenwinkels en ambulante kaashandel. 

- Bereiken van landelijke dekking.  

 
Deelname 
Deelname aan de NKW staat open voor: 
 

• in Nederland gevestigde en bij de Kamer van Koophandel als zodanig ingeschreven food-
specialiteitenwinkels, met verkoop van kaas 

• in Nederland gevestigde en bij de Kamer van Koophandel als zodanig ingeschreven ambu-
lante handel en/of venters in kaas 

• in Nederland gevestigde en bij de Kamer van Koophandel als zodanig ingeschreven land-
winkel en/of boerderijwinkel met kaas 

 
Indien er sprake is van een filiaal dient deze zich zelfstandig in te schrijven voor de NKW door het  
hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal. Franchisenemers schrijven zelfstandig in. De NKW is altijd 
per winkel-/vestigingspunt en per ondernemer. Kaas-, noten- en/of foodspecialiteitenafdelingen van een 
supermarkt komen niet voor deelname in aanmerking. 
 
Tarieven deelname NKW 
De kosten van deelname bedragen per winkel € 94,95 excl. btw.  
 
Faciliteiten  
Deelnemende winkels/ ambulante handel ontvangt: 

- Sluitzegels (1000 stuks) 
- Premiums (100 stuks) 
- Promotiemateriaal (3 stuks), keuze uit de volgende producten: 

o Flyers (300 stuks) 
o Vlaggenlijn (5 meter) 
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o Raamsticker (15cm x 20cm) 
o Wobblers (5 stuks) 
o Posterpakket (1X A1 2X A3) 
o Ballonnen (10 stuks) 

 
Daarnaast kunnen een onbeperkt aantal promotiematerialen tegen betaling via onze webshop besteld 
worden. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Alle contacten en/of correspondentie verlopen via het secretariaat van: 
 Stichting Foodspecialiteiten Nederland 
 Blekerijlaan 1 
 3447 GR  Woerden  
 T.    (0348) 419 771 
 F.     (0348) 421 801 
 E.      info@foodspecialiteiten.nl 
 I.  www.foodspecialiteitenwinkels.nl 

 

http://www.foodspecialiteitenwinkels.nl/

