Licentietarieven Crossed Grain keurmerk
Crossed Grain keurmerk
Het Crossed Grain keurmerk van de koepel van Europese coeliakieverengingen AOECS (www.aoecs.org) is een gedeponeerd
beeldmerk. Dit keurmerk, aanduiding voor Veilig Glutenvrij, wordt onder licentie op merkniveau afgegeven aan bedrijven die aantoonbaar glutenvrij produceren volgens de normen van de AOECS. In de Benelux doet de Nederlandse Coeliakie Vereniging dit.
Het tarief voor gebruik van het keurmerk hangt af van een aantal factoren.
Indien het product alleen of voornamelijk wordt verkocht binnen eigen land (afzetgebied Nederland ofwel België ofwel
Luxemburg), uw omzet op de gelicentieerde producten minder dan € 100.000 bedraagt én minder dan 15% van uw totale omzet
op de gelicentieerde producten wordt verkregen uit export, dan gelden de tarieven voor de Nationale licentie.
Als uw afzetgebied zich ook buiten eigen land bevindt, uw omzet meer dan € 100.000 bedraagt én 15% of meer van uw totale
omzet op de gelicentieerde producten wordt verkregen uit export, dan gelden de tarieven voor de Europese licentie.

Licentiekosten 2022
• Startbedrag (alleen te voldoen eerste jaar)
€
• Vaste administratie fee op jaarbasis
€
• Variabele, omzetgerelateerde fee op jaarbasis
(zie onderstaande tabellen)

500 ,500 ,-

Nationale licentie:
afzetgebied Nederland/België/Luxemburg
Omzet
0 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000 – 500.000
500.000 – 1.000.000
1.000.000 – 5.000.000
5.000.000 – 10.000.000
10.000.000 – 15.000.000
> € 15 miljoen

Licentievergoeding
€
250 ,€
500 ,€
1.000 ,€
2.000 ,€
5.000 ,€
7.500 ,€ 10.000 ,gelieve contact op te nemen

Europese licentie:
afzetgebied Europa (incl. Nederland/België/
Luxemburg)
Variabele, omzetgerelateerde fee op jaarbasis:
Omzet
Licentievergoeding
0 – 50.000
€
500 ,50.000 – 100.000
€
1.250 ,100.000 – 500.000
€
1.500 ,500.000 – 1.000.000
€
3.000 ,1.000.000 – 5.000.000
€
6.000 ,5.000.000 – 10.000.000
€ 10.000 ,10.000.000 – 20.000.000
€ 15.000 ,> € 20 miljoen
€ 21.000 ,-

Samengevat gelden de Europese tarieven indien:
• uw totale omzet op gelicentieerde producten 100.000 euro of meer bedraagt, én
• 15% van uw totale omzet op gelicentieerde producten wordt verkregen uit export.
Voor verdere informatie kunt u mailen naar licentie@glutenvrij.nl

