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

Kenmerk: k10.001ew
Utrecht, 10 februari 2010

Betreft: stimuleren overmatige consumptie in de Get Down Café

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

Deze week kreeg STAP, het Nederlands instituut voor alcoholbeleid, een bericht van een
bezorgde en verontwaardigde ouder over een rubriek op de website van het Get Down Café
in Almere, getiteld “De alcoholist van de week” (zie bijlage voor screenshots van de website).

Je wordt door de kroeg aangespoord om zo dronken mogelijk te worden. Als jouw foto dan
op de website ‘prijkt’ krijg je, naast het ‘eerbetoon’ nog een gratis drankje en entree toe.

De tekst bij de rubriek luidt als volgt:

Buiten dat de rubriek jongeren aanspoort tot excessief drinken word je voor dit gedrag dus
ook beloond door het Get Down Café, in de vorm van gratis drank en entree.

De alcoholist van de week!

Daar stond je dan vanavond...
Je was dronken en je vond het fijn...
Maar zoals bij elke avond
Kan er maar één
het meest dronken zijn

Sta jij hiernaast op de foto?
GEFELICITEERD!
Dan ben je zojuist gebombardeerd
tot Alcoholist van de Week!

Naast deze geweldige benaming
krijg je van ons als eerbetoon
ook nog eens een gratis drankje en
entree.
Print deze pagina of foto dus snel uit
en neem deze volgende week mee!
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Volgens STAP is deze manier van adverteren in strijd met artikelen 1, 5 en 20 van de
Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, te weten:

Artikel 1 RvA
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.

Artikel 5 RvA
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak en het
fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit.

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.

Bovenal gezien de alcoholproblematiek in Nederland, en opnieuw berichten over een stijging
van het aantal alcoholvergiftigingen is een rubriek als ‘Alcoholist van de week’ volgens STAP
een smakeloze manier om jongeren aan te sporen excessief te drinken. STAP dringt er om
deze reden bij de ondernemer op aan de actie per direct stop te zetten.

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen en de klacht toe te
wijzen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP

Bijlage:
- Screenshot website Get Down Café, Almere

Contactgegevens:
Get Down Café
Koopmanstraat 5
1315 HD Almere
info@getdowncafe.nl
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Bijlage 1: Screenshot website www.getdowncafe.nl
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