»Beoordeling voor winkels en kleine bedrijven«
Voor een Fairtrade Gemeente Zevenaar
In samenwerking met een studenten werkgroep van Hogeschool van Hall Larenstein te Velp, wil de
gemeente Zevenaar erkend worden als Fairtrade gemeente. Daarvoor is de hulp nodig van bedrijven
zoals die van u.
Een Fairtrade gemeente is een gemeente die is verbonden aan het idee van Fairtrade (eerlijke handel).
Samen met haar inwoners stimuleert een Fairtrade gemeente de promotie, het gebruik en de verkoop
van Fairtrade producten in bedrijven, winkels, organisaties en in huishoudens binnen de grenzen van
de gemeente. Hierdoor verdient de gemeente de titel Fairtrade gemeente.
Als gemeente Zevenaar willen wij werken met de principes van mens, planeet en winst, terwijl we
maatschappelijk verantwoord ondernemen willen promoten. Daarnaast werken we naar het
respecteren van de Fairtrade principe en de Sustainable Development Goals. Samen willen we blijven
werken aan een bloeiende en verantwoordelijke gemeenschap en ons deel bijdragen om iedereen
een goed toekomstperspectief te bieden. Het behalen van het label Fairtrade gemeente past binnen
het bereiken van deze visie.
Naam van winkel/bedrijf: _____________________________________________________________
Contactpersoon: ____________________________________________________________________
Contact info. (Email/Tel): _____________________________________________________________

Not: vul enkel de delen in die van toepassing zijn op uw bedrijf (Bijv. biologische supermarkt, kledingwinkel, etc.).

Kleine -/ Biologische Supermarkt
Criteria

JA

NEE

In uitvoering / Onbekend?

JA

NEE

In uitvoering / Onbekend?

JA

NEE

In uitvoering / Onbekend?

Onze winkel verkoopt minimaal twee producten in de ‘Versafdeling’
die zijn gecertificeerd als Fairtrade (Bijv. bloemen, bananen,
sinaasappels, etc.). Ingeblikt eten van Fairtrade Original telt ook
mee.
Onze winkel verkoopt minimaal vier thee en koffie producten die zijn
gecertificeerd als Fairtrade (Bijv. koffie, thee, suiker etc.).
Onze winkel verkoopt minimaal vier andere Fairtrade
gecertificeerde producten die mogelijk zijn verdeeld over de
volgende afdelingen:
Internationaal eten (rijst, pasta, curry’s, etc.
Ontbijt (hagelslag, honing, etc.)
Drinken (sappen, bier, wijn, etc.)
Snoep (Chocolade repen, snoep, etc.)

Fairtrade winkel
Criteria
Tenminste 60% van onze producten zijn Fairtrade gecertificeerd.

Cadeau winkel
Criteria
Onze cadeauwinkel verkoopt minimaal vier Fairtrade gecertificeerde
producten.

Kledingwinkel (tenminste één criteria)
Criteria
JA

NEE

In uitvoering / Onbekend?

Onze winkel verkoopt minimaal twee kledingstukken (broeken,
jassen, vesten, etc.) die zijn gemaakt van Fairtrade gecertificeerde
katoen.
Onze winkel verkoopt minimaal vier kledingstukken (broeken, jassen,
vesten, etc.) die GOTS zijn gecertificeerd.
We zijn onderdeel van een keten die is gelinkt aan de Fair Wear
Foundation.
We verkopen minimaal twee merken in onze winkel die zijn gelinkt
aan de Fair Wear Foundation.

Ontspanning en recreatie (bijv. hotels, B&B, bioscoop etc.)
Criteria
JA NEE
In uitvoering / Onbekend?
Onze locatie verkoopt minimaal twee Fairtrade gecertificeerde
producten.

Catering industrie (bijv. cafés, restaurants etc.)
Criteria
JA NEE

In uitvoering / Onbekend?

Ons café heeft minimaal twee Fairtrade gecertificeerde dranken op
het menu staan.
Ons restaurant heeft minimaal twee gerechten met Fairtrade
gecertificeerde ingrediënten en minimaal twee Fairtrade
gecertificeerde dranken op het menu staan.

Andere industrieën (bijv. bakkerijen, tuincentra, etc.)
Criteria
JA NEE
In uitvoering / Onbekend?
Onze winkel verkoopt minimaal twee Fairtrade gecertificeerde
producten.

Opmerkingen & vragen

Wilt u partner van de ‘’Fairtrade Alliantie van Bedrijven en Organisaties’’ worden, die samenwerkt met
de Fairtrade werkgroep van de gemeente Zevenaar?
JA

NEE

MISSCHIEN (Meer informatie nodig)

Ik ben me ervan bewust dat mijn winkel/organisatie/bedrijf benoemd wordt op de website
van de gemeente Zevenaar met een link naar mijn website en contactgegevens, omdat ik
partner wil worden van de Fairtrade Alliantie die samenwerkt met de Fairtrade werkgroep van
de gemeente Zevenaar.

Voor meer informatie, bezoek:
https://www.zevenaar.nl/fairtrade-gemeente

