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Voor welke deelnemers is de markt bedoeld 

De Oogst- & Streekmarkt is een product van Voedselfamilie Krimpenerwaard en staat voor ‘een 

eerlijke route naar gezond eten uit je eigen regio’. Het biedt een podium voor (voedsel)makers met 

beperkte voedselkilometers uit de regio. Bij voorkeur geoogst en/of gemaakt in de Krimpenerwaard.  

Van zo dichtbij als mogelijk is en zo ver weg als nodig is.                  

Omdat niet alles in de Krimpenerwaard te oogsten is, wordt er een aanvullend assortiment 

aangeboden.  Voorwaarde is dat het een product is wat in Nederland wordt verwerkt óf voortkomt 

uit eerlijke en directe handel met de makers uit het buitenland. Storytelling is hierbij van belang. Laat 

duidelijk zien waar je product vandaan komt en wat het verhaal ervan is. Zo werken we samen aan 

de bewustwording bij de consument. 

 

Assortiment afstemmen 

Alle deelnemers wordt gevraagd bij aanmelding de producten op te geven waarmee zij op de markt 

staan. De organisatie kan hiermee het aanbod aan de consument overzien en aanvullen waar 

gewenst. Ook wordt het aanbod afgestemd met de deelnemer indien nodig, om te zorgen dat het 

een gevarieerd aanbod blijft en ieder zoveel mogelijk profijt uit zijn/haar deelname haalt. 

Aan deelnemers die een Streekwinkel runnen wordt gevraagd rekening te houden met de aanwezige 

(voedsel)producenten door dergelijke producten bijvoorbeeld in een cadeauverpakking met andere 

producten aan te bieden ipv losse verkoop. Zo koopt men zoveel mogelijk de producten direct bij de 

boer en toont een Streekwinkel zijn/haar mogelijkheden. 

 

Consumpties aanbieden 

Laten proeven mag kosteloos. Wanneer een deelnemer producten voor directe consumptie 

aanbiedt, dient dit bij de organisatie te worden gemeld. Hiervoor geldt een horeca-toeslag. Ook 

wordt er een deelnameplaats aangewezen bij andere aanbieders en waar mogelijk bij een terras. De 

geboden consumpties worden op elkaar afgestemd. 

Het schenken van alcoholische dranken is enkel toegestaan met vergunning. Hiervoor dient de 

deelnemer in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne en deze aan de organisatie te 

overleggen. 

Aan het verstrekken van consumpties zijn extra deelnamekosten verbonden. 

 


