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

Kenmerk: k09018ew
Utrecht, 10 juni 2009

Betreft: onbeperkt drinken café De Beurs, gesponsord door Heineken

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

In juni 2009 adverteert studentencafé De Beurs in Maastricht voor de zogenaamde
aftertoetsborrel op vrijdag 12 juni a.s. De letterlijke tekst op de website
(www.studentencafedebeurs.nl) luidt als volgt (zie ook bijlage 1):

Zowel op de website als op de flyer zelf wordt duidelijk dat de avond mede gesponsord wordt
door Mise en Place en Heineken. Beide logo’s zijn zowel op de site als op de flyer terug te
vinden (zie bijlage 2 voor de flyer).

Aftertoetsborrel -€20,- onbeperkt drinken!
De week om echt eens te gaan blokken voor je toets, begint er weer aan te komen. Je sociale
leven bereikt bijna het nulpunt. De UB wordt je huiskamer en koffie en boeken je nieuwe vrienden,
echt leuk.

Studentencafé de Beurs biedt je de uitgelezen mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je sociaal
leven direct na de toetsen weer op niveau komt. Je kunt op vrijdag 12 juni je falen verdrinken of je
succes vieren met onze after-toets borrel.

Voor slechts 20 euro kun je van 17:00u tot 3.00u alle dranken nuttigen, dus: bier, fris, wijn en sterk.
Lekker all-inclusive in De Beurs je weekend beginnen, wat wil je nog meer?

Kaarten kun je bestellen via 06 3041 2220. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal kaarten
en OP=OP.

Uiteraard is de all-in deal niet verplicht en is de kroeg ook open voor mensen zonder kaartje.

Tot 12 juni in De Beurs!
[onderstreping STAP]
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Volgens STAP is zowel het adverteren voor de all inclusive actie (die de hele avond loopt,
van 17.00-3.00 uur) als de manier waarop deze actie op de flyer is afgebeeld (enkele
studenten die zich letterlijk volgieten) in strijd met artikel 1 van de Reclamecode voor
Alcoholhoudende dranken waarin staat dat geen overmatige consumptie mag worden
gestimuleerd.

Artikel 1:
Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee
kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie
tonen, suggereren of stimuleren.

Eveneens op de website trof STAP een flyer aan van de Mustangh Wild Africa Party die op
donderdag 11 juni gehouden wordt. Op deze flyer (zie bijlage 3) wordt geadverteerd met:

“Tegen inlevering van een loterij lot een gratis biertje”

Adverteren met gratis drank is in strijd met artikel 20 van de RvA:

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.

Omdat beide feesten deze week nog plaatsvinden zal STAP deze klacht ook direct bij café
De Beurs neerleggen, zodat de reclame-uitingen nog voor aanvang van de feesten
verwijderd kunnen worden.

STAP verzoekt de Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage:
1. Screenshot website www.studentencafedebeurs.nl van de ‘aftertoetsborrel’
2. Flyer aftertoetsborrel
3. Flyer Mustangh Wild Africa Party

Adresgegevens:
Studentencafé de Beurs
Spoorweglaan 6
6221 BS Maastricht
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Bijlage 1: Onbeperkt drinken bij studentencafé De Beurs
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Bijlage 2: Flyer aftertoetsborrel De Beurs & Heineken
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Bijlage 3: Flyer Mustangh Wild Africa Party in café De Beurs


