Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09004ew
Utrecht, 28 januari 2009
Betreft: één jaar gratis Gulpener bier

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Via een bezorgde consument vernam STAP dat op de website www.duurzamestudent.nl
wordt geadverteerd met een actie waarbij je één jaar lang gratis Gulpener bier kunt winnen.
De tekst op de website luidt als volgt (zie tevens bijlage 1):

Ben jij een echte student? Dan lust je vast een biertje van de, volgens velen, meest duurzame
brouwer van Nederland!
Duurzamestudent.nl zorgt ervoor dat je heel 2009 geen dag meer zonder hoeft te zitten. Je kunt
namelijk 1 jaar gratis Gulpener-bier winnen! Je maakt tevens kans op een rondleiding in de
Gulpener-brouwerij te Gulpen.
Om kans te maken op dit alles hoef je maar 1 ding te doen. Maak de volgende zin zo origineel
mogelijk af:
Duurzaamheid is …
Ter inspiratie: Je kunt denken aan een variant op de “Liefde is …” –cartoons. Maar je mag
natuurlijk ook een nieuwe definitie van het woord duurzaamheid bedenken.
Dus zet je creatieve tap open en win dat jaar gratis bier!
[…] De prijsvraag loopt tot 1 februari 2009.
[…] De prijsvraag is een initiatief van duurzamestudent.nl, de uitspraken hierboven vertegenwoordigen onze
mening. Een jaar lang gratis bier is bij deze prijsvraag concreet vertaald: 365 flesjes bier, de prijs wordt
uitgereikt door duurzamestudent.nl. De rondleiding in de brouwerij wordt aangeboden door Gulpener. En
natuurlijk laten wij ook niet onvermeld: geniet, maar drink met mate.

Volgens STAP is deze actie in strijd met artikel 20 uit de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken waarin staat dat niet mag worden geadverteerd met gratis drank:
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Artikel 20:
“Behoudens bij proeverijen is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de
branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan
de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt
aangeboden, niet toegestaan”.
Deze actie, die het initiatief is van duurzamestudent.nl, vindt plaats in samenwerking met
‘een lid van de branche’, namelijk Gulpener bier. Gulpener heeft haar naam zichtbaar aan de
actie gekoppeld en stelt niet alleen een rondleiding in de brouwerij ter beschikking, maar
keurt ook het verstrekken van één jaar lang iedere dag een Gulpener pilsje door
duurzamestudent.nl goed.
Het is volgens artikel 20 niet toegestaan voor leden van de branche om actief mee te werken
aan het aanbieden van gratis drank.
De actie loopt nog tot 1 februari 2009. Een uitspraak van uw Commissie zal daardoor te laat
komen. STAP dringt er daarom bij duurzamestudent.nl en Gulpener bier op aan om de ‘gratis
bier’ actie zelf stop te zetten.
STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage: Screenshot website http://www.duurzamestudent.nl/article/win-een-jaar-gratis-bier-204
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Bijlage 1: Screenshot Website www.duurzamestudent.nl
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