Algemene Voorwaarden voor inschrijving Groenteman met Ster
Voor Groenteman met Ster 2016 gelden de volgende Algemene Voorwaarden.
Om deel te nemen aan Groenteman met Ster 2016 dient de onderneming:






Te voldoen aan de wettelijke eisen betreffende hygiëne, etikettering, bedrijfshulpverlening en
risico-inventarisatie & evaluatie (of aantoonbaar kunnen maken dat u bezig bent met deze
zaken).
AGF en/of aanverwante artikelen als producten te voeren.
Een eigen identiteit te hebben als AGF-specialist met een eigen pui. In geval van een ‘vershof’
moet het in ieder geval van buitenaf zichtbaar zijn dat er een AGF-speciaalzaak aanwezig is
die zelfstandig zijn beleid kan voeren (dus niet inpandig binnen een overkoepelende
winkelformule).
In te schrijven per vestigingspunt.

De kosten voor deelname – per opgegeven vestiging – zijn:






Het gehele traject (metingen achter- en voorkant): € 1.248,00 exclusief BTW.
Leden van ADN krijgen korting van € 250,00 en betalen derhalve € 998,00 exclusief BTW.
Kosten metingen achter- en voorkant:
Metingen achterkant
€ 530,00 exclusief BTW; ADN-leden: € 399,00 exclusief BTW
Metingen voorkant
€ 718,00 exclusief BTW; ADN-leden: € 599,00 exclusief BTW
De eerste vestiging betaalt bovengenoemde bedragen. Iedere extra winkel (filialen) krijgt een
korting op de kosten metingen achterkant van € 150,00.

De kosten voor deelname aan het gehele traject Groenteman met Ster worden in bovengenoemde
twee delen door AGF Detailhandel Nederland gefactureerd.
Let op:


In het geval de winkel niet aan de ‘kritische voorwaarden’ voldoet bij de metingen achterkant,
is de keus aan de ondernemer om te bepalen of hij doorgaat met de metingen voorkant of
stopt. De ondernemer komt niet meer in aanmerking voor sterren, maar kan wel doorgaan met
de metingen voorkant. Dit wordt ook aanbevolen, omdat de ondernemer ervoor kan kiezen
bepaalde deelbeoordelingen uit de meetronde voorkant te laten staan. In alle andere gevallen
volgt de ondernemer het gehele traject.

De organisatie van Groenteman met Ster houdt zich het recht voor een inschrijving te annuleren.

