Heb je vragen over hoeveverwerking en thuisverkoop?
Neem gerust contact met ons op!

Wil je starten met hoeveverwerking of
thuisverkoop? Of bouw je graag je
bestaande activiteiten uit?
Steunpunt Hoeveproducten
Remylaan 4b
3018 Wijgmaal – Leuven
016/24 39 54
0473/20 85 46
steunpunthoeveproducten@ons.be
www.steunpunthoeveproducten.be

Het Steunpunt Hoeveproducten is een initiatief van KVLV, Vrouwen met vaart vzw
met de steun van de Vlaamse overheid.

V.U.: KVLV, Vrouwen met vaart, Chris Van Hoof, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven

Telefoon
GSM
E-mail
Website

Steunpunt Hoeveproducten begeleidt je
stap voor stap!

Voor alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen
Begeleiding bij de start of uitbouw van hoeveverwerking en
thuisverkoop
Expertise in voedselveiligheid
Uitgebreid aanbod van vormingen
Online kenniscentrum
Belangenverdediging van alle Vlaamse thuisverkopers

Het eerste aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers
over hoeveverwerking en thuisverkoop
Wat in 2003 begon als een gloednieuw project van KVLV-Agra is
ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige en volledige
dienstverlening voor land- en tuinbouwers in heel Vlaanderen.
Denk je na over thuisverkoop of wil je je huidige activiteiten
uitbreiden? Zowel bij de prille start als bij de verdere uitbouw van
hoeveverwerking en thuisverkoop kun je rekenen op het advies en
de professionele begeleiding van het Steunpunt Hoeveproducten.
Van productanalyses tot informatie over administratieve
verplichtingen of de huidige wetgeving, het Steunpunt
Hoeveproducten biedt je advies op maat en helpt je met het
(blijven) halen van een extra inkomen uit de thuisverkoop.

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER
Concreet stappenplan om te starten met hoeveverwerking of
thuisverkoop.
Advies over de inrichting van winkel- of verwerkingsruimte.
Informatie over voedselhygiëne of resultaten van laboanalyses.
Specifieke vragen over een controle op je bedrijf.
Hulp bij het begrijpen van de huidige wetgeving en wat op jouw
bedrijf van toepassing is.
Noodzakelijke info op de etiketten van je producten.
Advies over de opmaak van je autocontroleplan.
…

ONZE WEBSITE ZET JE OP WEG
De website www.steunpunthoeveproducten.be is het online
kenniscentrum voor land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Je vindt
er onder meer informatie over de huidige wetgeving per sector,
uitgebreide informatie over het autocontroleplan, een overzicht van
alle publicaties en vormingen, verschillende handleidingen en tal
van interessante links.

STARTERSMAPPEN
Denk je na over hoeveverwerking of thuisverkoop? Of ben je pas
gestart? Registreer je op www.steunpunthoeveproducten.be en
krijg toegang tot de algemene startersmap en de sectorgerichte
mappen. Deze mappen geven je inzicht in de complexe
regelgeving voor thuisverwerking en hoeveverkoop en is een
uitstekende aanvulling op de autocontrolegids van het
Voedselagentschap en het advies op maat van Steunpunt
Hoeveproducten.

