“TRIPLE A FOOD”

Beste Service2Fruit gebruiker,
Met trots introduceert Service2Fruit het merk TRIPLE A FOOD.
Dit merk en ook het merk TRIPLE A FRUIT zijn exclusieve merken van Service2Fruit.
Met beide merken hebben we een duidelijk doelstelling:
Het creëren van een meerwaarde voor groenten en fruit van een duurzame, constante topkwaliteit
en daarmee zekerheid en veiligheid bieden aan kopers en de uiteindelijke consument.
Als onafhankelijke dienstverlener zal Service2Fruit natuurlijk niet zelf producten gaan verhandelen
in deze merken. We hebben deze merken ontwikkeld voor de gebruikers van Service2Fruit. Iedere
geregistreerde gebruiker kan dus producten verkopen en kopen in Triple A verpakkingen mits er
aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- Producten moeten aan de klasse I-1 normering voldoen
- Producten moeten Global Gap geteeld en in een BRC gecertificeerd pakstation zijn verpakt.
- Het product mag maximaal 70% van de Europese toegestane MRL’s bevatten
- Van iedere partij moet een recente Residu Analyse overlegd kunnen worden dat aansluit bij een
te overleggen spuitregistratie
- De verpakking kan alleen via Service2Fruit worden aangeschaft
- Alle Triple A producten moeten via Service2Fruit worden verkocht
- Iedere verpakking moet voorzien zijn van de wettelijke vereiste aanduidingen en moet volledig
traceerbaar zijn door middel van een traceerbaarheidscode.
Voor Triple A producten worden de reguliere commissie tarieven gehanteerd. Deze kosten zijn te
vinden op de website van Service2Fruit. De kosten voor de verpakking kunt u opvragen bij
Service2Fruit. Kosten voor de verplichte residu analyse zijn voor rekening van de verkoper.
Iedere partij wordt gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie. Tijdens de keuring vindt er
ook een controle plaats op de verplichte documenten en traceerbaarheid. De kosten van deze
keuring zijn inbegrepen in de kosten van de verpakking.
Service2Fruit heeft een coördinerende rol in de handel in Triple A producten.
Alleen op die manier zullen we in staat zijn om de exclusiviteit van deze merken en een constante
meerwaarde voor de producten te waarborgen.
Meer informatie kunt u vinden op www.tripleafood.com
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