AANVRAAG
CERTIFICERING
AMELANDS PRODUKT

‘Amelander diensten en arrangementen’
Naam Bedrijf:.............................................
Adres.........................................................................
Postcode/Plaats.........................................................
Datum........................................................................

Controleformulier Amelander Diensten/Arrangementen
versie mei 2021
Uitgangspunt vooraf bij de diensten en arrangementen is dat aan alle door de overheid
of andere bevoegde instantie gegeven voorschriften wordt voldaan.

Beleving Ameland
1. Is de geboden ervaring/beleving duidelijk te verbinden met Ameland?

20

Er mogen ook meerdere ervaringen/belevingen zijn opgenomen (mits te verbinden met
Ameland)
a. het unieke landschap
b. bijzondere landschaps- en natuurelementen
c. unieke lokale en regionale bijzonderheden
d. de historie
e. bijzondere mensen
f. streekeigen architectuur
g. streekeigen gastronomie
h. streekeigen toerisme
i. streekeigen cultuur
j. eigen streektaal/dialect met lokale varianten
2. Wordt dit arrangement verzorgd/voortgebracht door meer dan
één bedrijf/organisatie/instantie die op Ameland gevestigd zijn?
3. Wordt de relatie met Ameland ook duidelijk aangegeven in de
vermarkting? 1

10

20

Indien de geboden ervaring/beleving onvoldoende te verbinden is met Ameland (dus niet
Ameland specifiek genoeg is), is Amelands Produkt niet mogelijk ook al worden er
genoeg punten op deze vragenlijst behaald.

Gebruik Producten van Ameland
5. Hoeveel "gecertificeerde Amelands Produkten" zijn opgenomen in de geboden
ervaring/beleving ?
Een product
Twee producten
Drie producten
Vier of meer producten

5
10
15
30

1

De dienst/het arrangement mag geen naam hebben die naar een typische dienst uit een andere streek verwijst
(bv jeu de boules of wokarrangement)

1

De gebruikte producten van Ameland moeten van substantieel belang zijn in
dienst/arrangement. Ook mogen er geen producten in het arrangement worden gebruikt
die niet ondersteunend zijn aan de principes van Amelands Produkt (streekeigenheid,
duurzaamheid). Indien aan deze twee voorwaarden niet is voldaan kan geen Amelands
Produkt worden verleend. Dus bijv. alleen het gebruik van Amelander mosterd in een
dienst is niet voldoende. Bijv. een gangbare kroket kan geen onderdeel van een menu
zijn.
Indien met vaste menu's gewerkt wordt, dient te zijn vastgelegd welke producten worden
gebruikt.
6. Wordt het gebruik van deze producten in het arrangement ook aangegeven?

10

7. Indien er in de ervaring/beleving samengewerkt wordt met andere
bedrijven/organisaties etc. is dat schriftelijk vastgelegd?

10

Gastvrijheid
8. Wordt er in de ervaring/beleving verteld over de natuur- en landschap van Ameland/
aangrenzende Waddenzee?
10
9. Wordt er in de ervaring/beleving verteld over historie van Ameland?

10

10. Wordt er in de ervaring/beleving verteld over de herkomst van de streekproducten
en de leveranciers?

10

11. Wordt de ervaring/beleving aangepast aan de wensen van deelnemers?

20

Kwaliteit
12. Heeft u een gastenboek?

10

13. Heeft u een formulier o.i.d. om de klanttevredenheid te meten?

10

14. Leiden op- en aanmerkingen van klanten tot verbetering
van de ervaring/beleving?

10

15. Heeft u een website waarop klanten hun opmerkingen over de ervaring/beleving kwijt
kunnen?
10
16. Heeft u een eigen controlesysteem om de ervaring/beleving op kwaliteit
te controleren?

10

2

Ecologisch duurzaam
De ervaring/beleving dient op een maatschappelijk aanvaarde duurzame wijze te worden
uitgevoerd.
17. Is zichtbaar dat de ervaring/beleving op een maatschappelijk verantwoorde duurzame
wijze wordt uitgevoerd?
10
(waaraan is dat te zien?)
18. Wordt er in de ervaring/beleving aandacht gegeven aan het op duurzame wijze omgaan
met Ameland/aangrenzende Waddenzee?
20
19. Wordt de verkregen afval gescheiden opgeruimd?

20

Indien in het arrangement een activiteit is opgenomen die het op duurzame wijze
omgaan met Ameland/aangrenzende Waddenzee kan verstoren, zoals het gebruik van
de zogenaamde Rescue Inflatable Boat (RIB), is Amelands Produkt niet mogelijk ook al
worden er genoeg punten op deze vragenlijst behaald.

Beoordeling
Totaal te behalen 250 punten (50 punten op ieder onderdeel)
Waddengoud behaald bij 70 % = 175 punten
Controleur beziet verder of de faciliteiten die een rol spelen in de ervaring/beleving
kwalitatief in orde/schoon/up to date/veilig zijn.
Zo niet dan kan hij aftrekpunten geven.

Toelichting controleur:
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