Ondernemingen en Organisaties
Minimale eisen

Soort

Tips om verder uit te breiden
* Uitbreiden kan met Fairtrade koffie, thee en suikerstaafjes voor je
werknemers, werkkleding, of zeep en handdoeken op het toilet

min. 2 verse fairtrade
producten
min. 4 fairtrade
koffie/thee/suiker
min. 4 overige producten

Supermarkt

*

min. 4 fairtrade producten

Cadeauwinkel

*

Bakker
Bloemist
Drogist
Groothandel
Juwelier
Museum

Bij de producten die je verhandelt kun je letten op het Fairtrade
keurmerk of andere duurzame keurmerken *
Uitbreiden kan met Fairtrade goud en zilver. Afhankelijk van het
keurmerk kun je hier de Fairtrade- of MVO-sticker voor krijgen *
*

Slagerij

Slijterij

Uitbreiden kan met veel soorten Fairtrade wijn, en ook een aantal
bieren *

Speelgoedwinkel
Tankstation
Videotheek
Vishandel
Woonwinkel
min. 2 fairtrade dranken

Café

min. 2 fairtrade dranken
min. 2 andere fairtrade
producten

Restaurant

min. 2 fairtrade katoenen
kledingstukken
OF min. 2 kledingstukken
erkend door Fair Wear
Foundation.

Je kunt je Fairtrade aanbod uitbreiden met Fairtrade cosmetica *

Er zijn geen Fairtrade keurmerken beschikbaar voor vlees, maar wel
biologische of duurzame keurmerken. Hiermee kun je de MVOsticker bemachtigen *

min. 2 fairtrade producten

Kijk bij restaurant of kantoor

Uitbreiden kan met o.a. Fairtrade cacao, suiker, fruit, koffie, noten,
vanille en kaneel *
Bloemen kun je duurzaam en Fairtrade inkopen! *

Hotel

Uitbreiden kan met duurzaam speelgoed, bijvoorbeeld gemaakt van
FSC-hout of gerecycled plastic. Hiervoor krijg je de MVO-sticker *
Uitbreiden kan met allerlei Fairtrade snacks, zoals ijs, chocolade,
bananen, noten en chips *
*
Er zijn geen Fairtrade keurmerken beschikbaar voor vis, maar wel
biologische of duurzame keurmerken. Hiermee kun je de MVOsticker bemachtigen *
Uitbreiden kan met Fairtrade katoenen plaids, vloerkleden of
stoffering van meubels *
Uitbreiden kan met veel soorten Fairtrade wijn, en ook een aantal
bieren. Gebruik Fairtrade etenswaren voor je snacks *
Je kunt de titel ‘Fairtrade Restaurant’ behalen met wat extra
inspanning! Informeer voor een handleiding bij de werkgroep *
De grootste impact maak je met het gebruiken van Fairtrade
katoenen handdoeken, beddengoed en werkkleding. Denk ook aan
Fairtrade doucheproducten, snacks, koffie, thee, en suiker

Kledingwinkel

*

Schoenenwinkel

*

** Uitbreiden kan met bijvoorbeeld Fairtrade suikerstaafjes,
werkkleding, etenswaren in de kantine, of zeep en handdoeken op
het toilet
**
Apotheek
**
Autohandelaar
**
Bibliotheek
Je kunt de titel ‘Fairtrade Kerk’ behalen met wat extra inspanning!
Geloofsgemeenschap
Informeer voor een handleiding bij de werkgroep **
**
Kantoor
Je kunt je Fairtrade aanbod uitbreiden met Fairtrade cosmetica en
Kapper
Fairtrade katoenen handdoeken **
Bij de producten die je verhandelt kun je letten op het Fairtrade
Leverancier
keurmerk of andere duurzame keurmerken **
**
Makelaardij
min. fairtrade koffie en thee
**
MKB
Niet-gouvernementele
organisatie (NGO)
Opticiën
School
Schoonheidssalon
(Sport)vereniging
Zorginstelling
ZZP

**
**
Je kunt de titel ‘Fairtrade School’ behalen met wat extra inspanning!
Informeer voor een handleiding bij de werkgroep **
Je kunt je Fairtrade aanbod uitbreiden met Fairtrade cosmetica en
Fairtrade katoenen handdoeken **
Denk groot! Kies voor Fairtrade katoenen sporttenues **
**
**

