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Wanneer mag je als Beter Leven deelnemer leveren aan niet-deelnemers  

 

Soms willen Beter Leven deelnemers leveren aan bedrijven die geen deelnemer zijn. Om 
duidelijkheid te scheppen is in dit document weergegeven wanneer het mogelijk is te leveren aan 
niet deelnemende bedrijven en onder welke voorwaarden dit is toegestaan. Uitgegaan wordt van 
een tweetal productensoorten: 
1. Producten in consumentenverpakking  
2. Bulkproducten 
 
1. Producten in consumentenverpakking  
Een consumentenverpakking is een individuele verpakking die aan de consument wordt aangeboden 
en door de consument wordt geopend. 
 

I. Voorverpakte producten  
a. Eigen merk van de verwerker – BLk producten mogen wel in de folder opgenomen 

worden. Er mag niet over BLk worden gecommuniceerd anders dan dat het BLk logo 
op het product staat. Afnemer (niet-deelnemer) geeft een verklaring af (Bijlage A: 
Verklaring niet communiceren). 

b. Eigen merk van de afnemer – Contract met SBLk afsluiten 
c. Groothandel/ logistiek dienstverlener (2b en 2c) – contract met SBLk afsluiten, geen 

verklaring afnemers, wel communiceren naar de afnemer, bijvoorbeeld op de factuur 
of prijslijst e.d.* dat door afnemer niet over BLk mag worden gecommuniceerd 
anders dan het Beter Leven keurmerk dat op de verpakking, staat.  

 
2. Bulkproducten 
Dit zijn producten voor verdere be- of verwerking. Deze bulkproducten worden aan logistiek 
dienstverleners (2b en 2c) en verwerkers incl. centrale slagerijen en be- of verwerkers in de 
supermarkt geleverd.  
 
Contract afsluiten 

a. Verwerker  
b. Groothandel/ logistieke dienstverlener (2b en 2c), geen verklaring afnemer, wel 

communiceren naar de afnemer, bijvoorbeeld op de factuur of prijslijst e.d. * dat 
door afnemer niet over BLk mag worden gecommuniceerd anders dan het Beter 
Leven keurmerk dat op de verpakking, staat. 

c. Foodservice 
 
Voor onderstaande bedrijven is het alleen mogelijk om Beter Leven grondstoffen te ontvangen onder 
de volgende voorwaarden: 

I. De BLk deelnemer waardeert het BLk product af naar regulier en vermeld nergens BLk, 
of; 

II. de BLk deelnemer vraagt een verklaring op van de afnemer dat er op geen enkele wijze 
wordt gecommuniceerd over BLk. 
 
a. Retail – (be- of verwerkers in de supermarkt vallen onder verwerkers) 
b. Horeca  
c. Slagers 
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* De volgende teksten of vergelijkbaar  mogen worden gebruikt op de factuur of prijslijst e.d.: 
Afnemers van producten met het Beter Leven keurmerk mogen uitsluitend communiceren over dit 

keurmerk als zij zijn goedgekeurd of gecertificeerd voor deelname door de Stichting Beter Leven 

keurmerk. Overige afnemers mogen het Beter Leven keurmerk niet gebruiken anders dan het 

keurmerk dat op de verpakking van het product staat.  

Bent u goedgekeurd voor het Beter Leven keurmerk door Stichting Beter Leven keurmerk? Zo ja, dan 
mag u communiceren over dit keurmerk.  Zo nee, dan mag u niet over het Beter Leven keurmerk 
communiceren. Voor meer informatie, zie https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk 
 
Wanneer  uw bedrijf is goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk kunt u  
communiceren over het Beter Leven keurmerk (BLk). Overige bedrijven mogen niet over 
BLk communiceren, m.u.v. het BLk logo dat op de geleverde productverpakking staat. 
 
Controle tekst op communicatie-uiting 
Wel willen wij altijd voorafgaand aan gebruik de toegevoegde tekst op de factuur, prijslijst of ander 
communicatiemiddel beoordelen!  
 
 
  

https://beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk
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Bijlage A: Verklaring niet communiceren over het Beter Leven keurmerk 
 
 
[Bedrijfsnaam] 

[Adres] 

[Postcode + Plaats] 

 

 

 

       [Datum/ Plaats] 

 

VERKLARING 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

Als rechtsgeldig vertegenwoordiger van [bedrijfsnaam] verklaar ik namens [bedrijfsnaam], dat wij op 

geen enkele wijze (zullen) communiceren over de Beter Leven producten die wij afnemen van [naam 

klant + adres + plaats]/ deelnemers aan het Beter Leven keurmerk*, anders dan het Beter Leven 

keurmerk dat op de verpakking staat. 

 

Indien er voor ons aanleiding is om alsnog over het Beter Leven keurmerk te willen gaan 

communiceren, dan zullen wij bij Stichting Beter Leven keurmerk een aanvraag indienen voor het 

gebruik  van het Beter Leven keurmerk. Totdat de aanvraag is goedgekeurd communiceren wij niet 

over het Beter Leven keurmerk. 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

[Handtekening] 

 

 

[Naam bedrijf] 

[Naam] 

[Functie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 


