Commercieel reglement

Vermelding categorie winaars Cum Laude Awards
Het predicaat Cum Laude ® mag gevoerd worden op alle kazen die Goud, Zilver of
Brons gewonnen hebben, onder vermelding van Goud, Zilver of Brons.
De nummers 1 mogen vermelden dat zij nummer 1 geworden zijn, onder vermelding
van de categorienaam.
Kinderkaas mag vermelden dat zij kinderkaas 2018 is.
Ook mag het eigen merk van de handelaar of het BBZ lid gebruikt worden, onder
vermelding van Goud, Zilver of Brons en de vermelding van het logo van de Cum
Laude Awards.
Vooraf krijgt de BBZ inzage in de uiting.
Ook in artikelen en advertenties kan het logo van de Cum Laude Awards in
combinatie met Goud, Zilver en Brons vermeld worden. Vooraf krijgt de BBZ inzage
in de uiting.
Let op: alleen kaas van de winnende categorie mag de medaille dragen en niet
álle kaas van de betreffende boerderij die een medaille gewonnen heeft in die
categorie.

Duur van de actie
Vanaf de Graskaasdag, op de eerste zaterdag in juni, is het verkoopmoment van
Cum Laude producten afgelopen.
Goud, Zilver of Brons mag alleen nog vermeld worden op het eigen merk, met het
logo van de Cum Laude awards én met het jaartal.

Controle
De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders controleert steekproefsgewijs aan de hand
van de kaasmerken.

Uitlevering materiaal
Centraal Promotiepunt (Frank Krooder) levert Cum Laude materiaal uit.
Goud, Zilver en Brons worden vermeld op het Cum Laude predicaat.
Goud, Zilver en Brons zijn ook los verkrijgbaar, met het logo van de Cum Laude
Awards, om op eigen merken te plakken.
Alles is verkrijgbaar in vloei-etiket, banderol en stickers.
Om het eigen merk van medailles te voorzien, zijn ook digitale bestanden van de
medailles beschikbaar.

Kosten inzending voor handel.
Deelname voor leden is gratis.

Handel die sponsort mag gratis inzenden namens een lid en maximaal voor 2 nietleden. Bij meer dan 2 niet-leden zijn de kosten 500 euro per inzending.
Handel die niet sponsort mag inzenden namens een lid voor 500 euro per inzending.
Niet-leden mogen meedoen voor 500 euro per inzending, omdat dit bedrag ook geldt
voor handel die niet sponsort en wel wil inzenden.
Niet-sponsors mogen niet inzenden voor niet-leden.

Slotbepaling
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bond van
Boerderij-Zuivelbereiders.

