Vegan Friendly
algemene voorwaarden 2015
I. ALGEMENE BEPALINGEN
1.

De Vegan Friendly promotie is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV).

2.

De Vegan Friendly promotie is bedoeld om aandacht te geven aan eetgelegenheden, (web)winkels en
andere initiatieven met een (deels) veganistisch aanbod om zodoende het aanbod van vegan producten en
diensten te stimuleren.

II. DEELNAME
1.

Deelname aan deze promotie is mogelijk als de deelnemer een (deels) vegan aanbod heeft of als de
deelnemer diensten levert aan veganisten. Hierbij mag het nietvegan deel van het eventuele overige
aanbod niet te sterk overheersen of een te zwaar nietvegan karakter hebben.

2.

Bij de deelnemer moet een zekere mate van betrokkenheid merkbaar zijn voor de vegan lifestyle.

3.

Gedurende de deelname zal de NVV:
a.

De gegevens en het aanbod van deelnemer vermelden op de website van de NVV. Deze
gegevens worden bovendien opgenomen in het kwartaalblad VEGAN Magazine als de deelnemer
een korting of ander voordeel geeft aan NVVleden.

b.

De deelnemer voorzien van een Vegan Friendly embleem in de vorm van een raamsticker en/of
een digitale variant hiervan.

4.

Gedurende de deelname zal de deelnemer:
a.

Geen producten leveren of aanduiden als vegan als ze niet voldoen aan de beschreven eisen
waar veganistische producten aan moeten voldoen (zie IV).

b.

Zo mogelijk de Vegan Friendly raamsticker tonen op een voor het publiek duidelijk zichtbare
plaats en/of de digitale variant tonen op de website van de deelnemer.

c.
5.

Het personeel informeren over de deelname aan de Vegan Friendly promotie.

Het Vegan Friendly embleem blijft eigendom van de NVV. Het embleem mag door de deelnemer niet meer
getoond worden zodra de deelname is beëindigd.

6.

De deelname aan de Vegan Friendly promotie loopt in principe door zo lang als de NVV deze promotie
continueert. Met opgaaf van redenen heeft de NVV het recht de deelname van een deelnemer te
beëindigen. De deelnemer zelf heeft op ieder moment de mogelijkheid de deelname te beëindigen.

III. KOSTEN
1.

Deelname aan de Vegan Friendly promotie is kostenloos als aan minimaal een van de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
a.

De deelnemer laat de deelname zien aan het publiek door middel van de fysieke raamsticker op
de locatie van de deelnemer en/of de digitale, naar de Vegan Friendlypagina gelinkte variant
hiervan op de website van de deelnemer.
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b.

De deelnemer biedt een ledenpasvoordeel aan leden van de NVV. Hierbij kan het gaan om een
korting of een ander voordeel zoals bijvoorbeeld een gratis product.

2.

Wordt aan geen van de in III.1 gestelde voorwaarden voldaan dan bedragen de kosten voor deelname aan
de Vegan Friendly promotie € 240,00 per kalenderjaar. In bijzondere gevallen kan van deze regel
afgeweken worden, hetgeen uitsluitend kan worden bepaald door de NVV.

3.

Deelnemers hebben de mogelijkheid promotiematerialen aan te vragen zoals VEGAN Magazines,
brochures en flyers. De materialen zelf zullen zonder kosten worden geleverd. Wel kan er een vergoeding
gevraagd worden voor de verzendkosten.

IV. EISEN AAN VEGANISTISCHE PRODUCTEN
1.

De volgende ingrediënten/producten mogen in ieder geval niet worden gebruikt.
a.

Producten direct afkomstig van de slacht van dieren.
●

Gevogelte, vis (incl. ansjovis), vlees, wild en daarvan afgeleide producten (bijv.
vlees/visextract en bouillon).

b.

Bijproducten bij de slacht.
●

Afgeleiden van vetzuur, aminozuren, aspic, beenderen, beenderkool, beendermeel, bont,
collageen, dierlijk vet (bijv. braadvet, niervet, reuzel, talg), dons, gedroogd bloed, gelatine,
glycerine/glycerol, haar(stoppels), hoef en hoornmeel, huiden (leer, suède e.d.),
oleostearine, pepsine, pels, dierlijke proteïnen (zoals elastine, keratine, reticuline),
stearaten, stearine, stearinezuur, stremsel, veren.

c.

Producten uit mariene diersoorten.
●

Ambergrijs, capiz, chitine, hom/kuit, kaviaar, koraal, natuurspons, oliën en extracten uit
mariene diersoorten (bijv. haaienolie (squalaan of squaleen), visolie, walvissenolie,
zeehondenolie), parels, schaaldieren, spermacetiolie, spermacetiwas, vislijm, vismeel,
visschubben, walvissenvlees, zeehondenvlees.

d.

Dierlijke melk en daarvan afgeleide producten.
●

e.

Eieren.

f.

Bijenproducten.

g.

Dierlijke vezels.

●
●
2.

Boter, kaas, wei, yoghurt, caseïne, caseïnaten, lactaten, lactose.

Bijengif, bijenpollen, bijenwas, honing, koninginnegelei (royal jelly), propolis.
Angora, astrakan, kasjmier, mohair, wol, zijde.

Bij de ontwikkeling en/of vervaardiging van het product mag er naar onze beoordeling geen sprake zijn of
zijn geweest van praktisch vermijdbaar gebruik van enig dierlijk product, bijproduct of van dieren afgeleid
product. Ook niet van stoffen die eerst toegevoegd en later weer verwijderd zijn, zoals bijvoorbeeld soms
gebeurt bij het filteren van wijn, azijn, bier en rietsuiker.

3.

Voor de productie of ontwikkeling van het product mogen geen dierproeven uitgevoerd zijn.
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