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

Kenmerk: k09006ew
Utrecht, 19 februari 2009
Betreft: gratis VodkaRosé

Geachte mevrouw Ancion-Kors,
Op de website van www.vodkarose.nl adverteert Wenneker met het winnen van
zogenaamde “Olifant VodkaRose parties” (zie bijlage 1 voor een screenshot van de website).
De letterlijke tekst luidt als volgt:
“Maak één van de onderstaande slagzinnen af, vul
uw gegevens in dan maakt u kans op één van de
5 Olifant VodkaRosé parties. U ontvangt dan
4 dozen Olifant VodkaRosé en 24 glazen. Deze party krijgt extra cachet door het optreden van een
swingende, temperamentvolle buikdanseres. Kortom: een feest om nooit te vergeten”.

Volgens STAP adverteert Wenneker voor de VodkaRosé parties met 4 gratis dozen
VodkaRosé omdat je deze kunt winnen (dus gratis) als je de slagzin goed afmaakt.
Adverteren met gratis drank is niet toegestaan volgens artikel 20 van de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken:
Artikel 20 RvA
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.
De website handelt ook in strijd met artikel 25 van de RvA omdat een leeftijdscontrole
ontbreekt (zie bijlage 2). Dit is volgens artikel 25 lid 1 wel verplicht:
Artikel 25.1 RvA
Bij internetsites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel uitmaakt van
de domeinnaam moet op de homepage aan de bezoekers van de website gevraagd worden
of zij 18 jaar of ouder zijn.
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STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.
Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
Bijlagen:
1. Screenshot website www.vodkarose.nl
2. Screenshot homepage zonder leeftijdscontrole
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Bijlage 1: Screenshots website www.vodkarose.nl
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Bijlage 2: Screenshot homepage www.vodkarose.nl
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