
Oproep slijters tot actie!
Afgelopen jaren heeft de SlijtersUnie diverse 
procedures en processen gevoerd tegen blurring 
en tot de Raad van State toe zijn we in ons 
gelijk gesteld. Gemeenten MOETEN handhaven! 
Dus… Vorig jaar maakte ik melding bij de 
Vereniging van Nederlandse Drank- en Horeca-
wet Inspecteurs van de talrijke illegale proeve-
rijen bij niet-slijters die gewoon via social 
media werden aangekondigd. Niet alleen wijn-
winkels, maar ook supermarkten, kaas- en deli-
catessenwinkels, e.d. schroomden er niet voor 
om dit gewoon openlijk aan te kondigen, 
terwijl het echt niet mag. Volgens mij is er niet 
één activiteit door de Bijzonder Opsporings 
Ambtenaren (BOA’s) verhinderd, eenvoudigweg 
omdat deze niet plaatsvonden op adressen van 

een vergunninghouder en daarom niet in de 
route van de BOA’s worden opgenomen. Dit is 
te gek voor woorden! Slijter, laat de kaas niet 
van uw brood eten! Want dit is pure broodroof. 
Ik wil u allen oproepen om op Facebook e.d. te 
zoeken naar wijnproeverijen. U zal verbaasd 
staan hoeveel illegale proeverijen er voor de 
komende maand zijn aangekondigd. Dien 
daarom een verzoek tot handhaving in bij uw 
gemeente. U bent belanghebbende, en gemeen-
ten zijn verplicht de wet te handhaven. Op onze 
website kunt een modelbrief downloaden. 
Misschien wel prettig om te weten: als een 
besluit van de gemeente door de rechter wordt 
vernietigd moet de gemeente uw schade 
vergoeden. Een voorbeeld: u heeft aan de burge-
meester van uw gemeente gevraagd om hand-
havend op te treden tegen een borrelshop en de 
burgemeester heeft dat geweigerd. U heeft 
tegen die weigering bezwaar en beroep aan-
getekend en u bent uiteindelijk door de rechter 
in het gelijk gesteld. Dan zal de schade ten 
gevolge van de weigering van de burgemeester 
-denk aan uw gemiste winstmarge doordat 
klanten niet bij u maar bij de borrelshop zijn 
gaan kopen- vergoed moeten worden. 
De laatste maand van het jaar zal het erom 
gaan spannen. Hoe gaat 2017 afgesloten 
worden? In ieder geval is de verkoop van mous-
serende wijn het afgelopen, dankzij de afschaf-
fing van de bubbeltax, aardig toegenomen. Dit 
zal zeker in december extra verkoop opleveren. 

Namens het hele bestuur en het secretariaat 
van de SlijtersUnie wens ik u allen goede einde-
jaarsverkopen en voor de feestdagen vooral het 
allerbeste voor u en uw dierbaren. Tot 2018!
Ron Andes, voorzitter

Oproep aan u
De Slijtersunie heeft beroep aangetekend 
bij de Raad van State tegen de weigering 
van de burgemeester van Den Bosch om 
handhavend op te treden tegen Sligro Den 
Bosch. Volgens de SlijtersUnie verkoopt 
Sligro aan particulieren, maar de groot-
handel bestrijdt dat. De rechter kan de 
zaak alleen in behandeling nemen indien 
aannemelijk is dat Sligro en de leden van 
de SlijtersUnie in hetzelfde marktsegment 
werkzaam zijn. Sligro stelt dat dit niet het 
geval is omdat de leden van de SlijtersUnie 
zich voornamelijk op particulieren zouden 
richten. De SlijtersUnie wil dat argument 
weerleggen en heeft daarbij uw hulp 
nodig. Graag horen wij van u hoeveel zake-
lijke afnemers u heeft in uw top tien van 
uw klanten met de hoogste omzet per jaar. 
Dat kan door een mail te sturen naar:  
info@slijtersunie.nl In het onderwerp van 
uw e-mail kunt u vermelden:  ‘top tien 
peiling’. In de mail zelf kunt u vermelden: 
Top tien klanten met hoogste omzet:  
x aantal zakelijke afnemers. Afzender: 
naam van uw slijterij met vestigingsadres.  
Uiteraard houden we u op de hoogte van 
het verder verloop van de procedure.

Voor de Vinologen onder u en uw medewerkers 
is het van belang te weten dat ook voor hen  
een nieuw Register in werking zal treden per  
1 januari 2018. Net als bij andere beroepsgroe-
pen, betreft het hier een kwaliteits-register 
waarmee de Vinoloog kan aantonen zijn 
vakkennis en vaardigheden voldoende te 
hebben bijgehouden. De nieuwe registratie zal 
niet meer op basis van een toets plaatsvinden 
maar middels permanente educatiepunten. Dat 
is goed nieuws voor de Slijter-vinoloog, die toch 
al regelmatig met zijn vak bezig is. De achterlig-

gende gedachte is dat het nieuwe register aan 
derden duidelijkheid verschaft in de wildgroei 
van de zogenaamde wijnexperts die zich te pas 
en te onpas Vinoloog noemen. Daarnaast 
ontwikkelt de wijnwereld zich in een dusdanig 
versneld tempo, dat het permanent bijhouden 
van vakkennis voor de professional onontbeer-
lijk is geworden. De periode voor de registratie  
is daarom ingekort van 10 naar 5 jaar. Ter illu-
stratie: het officiële lesmateriaal voor de Vino-
loog bestond in 1980 uit 2 boeken, hoofdzakelijk 
op Frankrijk gericht. Momenteel werkt de 

Wijnacademie aan een lesprogramma met vijf 
boeken. Het behoeft geen uitleg dat de Slijter-
Vinoloog zich beter zal kunnen onderscheiden 
als Register Vinoloog. En dat u er goed aan doet 
zich in het nieuwe jaar als eerste te registreren 
in het register, zodat u uw permanente educatie 
systematisch en inzichtelijk kunt bijhouden. Op 
de website zullen diverse activiteiten worden 
gecommuniceerd die bijdragen aan de te beha-
len punten. Met ingang van 1 januari 2018 zal 
het vernieuwde register geopend worden. Voor 
informatie: www.registervinoloog.nl.

Nieuw Register voor Vinologen
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Albert Heijn laat proeven
U zult het misschien wel gelezen hebben, in 
het huis-aan-huisblad van Albert Heijn 
‘Herfst’ en in krantenadvertenties was het 
volgende bericht opgenomen: ‘Zondagmiddag 
wijnproeverij’ en ‘De Wijnmarkt duurt van 
maandag 9 oktober t/m zondag 22 oktober 
2017’. Het is evident dat Albert Heijn haar 
klanten niet in de winkel mag laten proeven, 
dat vormt een overtreding van de Drank- en 
Horecawet. Niet valt uit te sluiten dat in het 
winternummer opnieuw een dergelijke 
oproep zal plaatsvinden. In dat geval advise-
ren wij u direct om bij de burgemeester van 
uw woonplaats een verzoek tot handhaving 
in te dienen. Een model voor een dergelijk 
verzoek is in deze Klare Taal opgenomen. Als 
u korte lijnen heeft met de BOA (Bijzondere 
Opsporing Ambtenaar) kunt u het beste een 
kopie van de brief tevens aan de BOA mailen, 
want er moet dan snel gehandeld worden.

U kunt de modelbrief ook downloaden  
vanaf onze website www.slijtersunie.nl

Om een drankverstrekkend slijtersbedrijf te 
zijn, is het SVH Diploma Sociale Hygiëne 
essentieel. Want zonder dit diploma wordt 
geen Drank- en Horecavergunning afgegeven. 
Er werken echter mensen in slijterijen met 
vakdiploma’s die door een wetswijziging in 
2015 zijn vervallen. SVH (Stichting Vakbe-
kwaamheid Horeca) biedt deze medewerkers 
en ondernemers de mogelijkheid om hun 
oude vakdiploma om te zetten in het huidige 
diploma SVH Sociale Hygiëne. Dat kan alleen 
met de juiste bewijsstukken en tot 1 mei 
2018, aangezien tot die datum een overgangs-
periode geldt. Na deze datum is bijschrijving 
op basis van deze vakdiploma’s niet meer 
mogelijk en moet examen worden afgelegd. 

Sinds 2011 geldt dat iedereen die een Drank- 
en Horecavergunning wil aanvragen bij de 
gemeente, ingeschreven moet staan in het 
Register Sociale Hygiëne. Dat is een landelijk 
register waarin iedereen die voldoet aan de 
eisen van Sociale Hygiëne is bijgeschreven. 
Gemeentes raadplegen dit register bij het 
verstrekken van een Drank- en Horecaver-
gunning. Is iemand niet in het register opge-
nomen, dan kan de Burgemeester geen 
Drank- en Horecavergunning afgeven of 
iemand niet bijschrijven als leidinggevende 
op de Drank- en Horecavergunning van een 
drankverstrekkend bedrijf. Als bewijs van 
inschrijving in het register geldt de zoge-
naamde Verklaring kennis en inzicht Sociale 

Hygiëne die wordt afgegeven door de Lande-
lijke Examencommissie van SVH (LEC-SVH).

OUDE DIPLOMA'S AL IN 
2015 VERVALLEN

Medio 2015 heeft staatssecretaris Martin van 
Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in 
het register aangescherpt. Met als gevolg dat 
er nu nog veel mensen in de branche werken 
die niet meer in het register staan. Ze werken 
als eigenaar of leidinggevende op basis van 
oude diploma’s die voorheen wel, maar nu 
geen recht meer geven op bijschrijving in het 
register. Vaak hadden deze mensen al een 
zaak of een leidinggevende functie voordat  

AANTEKENEN (met bericht van ontvangst)

Gemeente [naam van de gemeente waar de proeverij plaats vindt]

T.a.v. de burgemeester

[adres van de gemeente, let op: geen postbus gebruiken]

Eventueel tevens per e-mail: [e-mailadres van de Bijzondere Opsporing Ambtenaar]

[naam van de gemeente waar u bent gevestigd], [datum verzending brief]

Onderwerp: SPOED! Verzoek handhaving Drank- en Horecawet

Geachte heer, mevrouw, 

In uw gemeente exploiteer ik een slijterij op het adres [adres van uw slijterij invullen]. 

Onder strikte voorwaarden mag ik in mijn slijterij alcoholhoudende drank laten proeven.

Ter kennisneming zend ik u kopieën van een door Albert Heijn huis aan huis verspreide 

folder (Winter 2017) waarin de tekst is opgenomen: ‘zondagmiddag wijnproeverij’ en  

‘De Wijnmarkt duurt van [data invullen]’.  

Op het navolgende adres bevindt zich een Albert Heijn-vestiging:

[adres van de winkelvestiging waar u een handhavingsverzoek tegen in wilt dienen]

Bovenstaande houdt in dat in de komende periode nog proeverijen zullen plaatsvinden.

Krachtens art. 12 Drank- en Horecawet is de proeverij in de winkel van Albert Heijn verboden.  

De voor slijtlokaliteiten in art. 13 opgenomen uitzonderingsbepaling voor proeverijen is niet  

van toepassing.

Middels deze brief verzoek ik u te handhaven op basis van de Drank- en Horecawet. 

Inmiddels verblijf ik,

Hoogachtend,

[uw naam en adresgegevens]

  ?enëigyH elaicoS retsigeR HVS teh ni u taatS



Raad van State buigt zich over Catawiki

de verplichting er kwam om in het register  
te staan. Voor die mensen is er een over-
gangsperiode overeengekomen, waarmee 
wordt voorkomen dat lopende vergunningen 
mogelijkerwijze worden stopgezet of dat 
iedereen alsnog een examen SVH Sociale 
Hygiëne moet doen.

OVERGANGSPERIODE 
TOT 1 MEI 2018

Voor medewerkers en ondernemers met een 
inmiddels oud diploma biedt SVH de mogelijk-
heid om op basis van hun oude vakdiploma 
het huidige SVH Diploma Sociale  
Hygiëne aan te vragen, zodat ze hiermee op de 
juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne 
worden opgenomen. Dat moet voor 1 mei 2018 
gebeuren aangezien de gemeente daarna de 
Drank- en Horecavergunning kan intrekken bij 
aanvraag van een verlenging of om een 

nieuwe zaak te openen. Ook moeten de juiste 
bewijsstukken overhandigd worden, zodat 
SVH kan bepalen of een oud diploma recht 
geeft op het huidige SVH Diploma  
Sociale Hygiëne. Het vóór 31 december 1995 
afgegeven Slijtersvakdiploma wordt ook na 1 
mei 2018 -zonder dat hier omzetting voor 
nodig is- aangemerkt als een bewijsstuk dat 
een leidinggevende over voldoende kennis en 
inzicht beschikt met betrekking tot sociale 
hygiëne. Houders van dit diploma hoeven geen 
SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen 
maar kunnen een bijschrijving aanvragen 
voor het Register Sociale Hygiëne. Dat kan via 
de website www.svh.nl, onder het kopje LEC 
vindt u de link Bijschrijving Register Sociale 
Hygiëne. Op www.svh.nl/nieuws/wijzigingso-
cialehygiene staat meer informatie met 
betrekking tot de procedure en onder welke 
voorwaarden bepaalde oude vakdiploma's in 

aanmerking komen. Aanvragen van het 
huidige diploma kan ook op de site van de 
SVH, via http://bit.ly/aanvraagSVHsh.

Gas op Glas
Een groot aantal leden van de SlijtersUnie heeft 
zich op de Dranken & Pakket Expo aangemeld 
voor deelname aan de door Nedvang georgani-
seerde actie Gas op Glas. Daarmee wordt een 
bijdrage geleverd aan het belang van glas recy-
cling. Glas moet in ’t Bakkie dat vindt de Slij-
tersUnie ook! De speciale slijtersactie Gas op 

Glas loopt van 
15 t/m 31 decem-
ber 2017. Gedu-
rende deze twee 
weken verras-
sen deelnemers 
hun klanten met  

 
een feestelijke glastas. Groot en stevig genoeg 
voor zes flessen. Om wettelijke reden is het 
verplicht een bescheiden vergoeding voor de tas 
aan de klant te vragen. De 20 cent die klanten 
betalen, wordt door Nedvang aangevuld tot een 
mooi bedrag dat ten goede zal komen aan een 
gepast goed doel. Deelnemers ontvangen het 
complete actiepakket met de tassen, twee 
raamposters en de toonbank-box voor de 20 
cent-donaties per tas van de klant. In januari 
2018 zullen deelnemers geïnformeerd worden 
over de  bestemming van de totale opbrengst 
van de actie. Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen via: info@glasscheiden.nl

Pick up point Jumbo 
niet toegestaan
In de vorige Klare Taal maakten wij 
melding van een verzoek tot handhaving 
jegens een pick up point van Jumbo in 
Best. Inmiddels heeft de burgemeester 
van Best laten weten dat hij voornemens 
is Jumbo een dwangsom op te leggen  
van 500 euro per week met een maxi-
mum van 3.000 euro, als blijkt dat  
Jumbo na 9 augustus 2017 de aflevering 
van sterke drank vanuit het pick up  
point niet heeft gestaakt.

Om dit diploma eenvoudig in één dag te 
behalen, organiseert HSN  de Spoed-
cursus Sociale Hygiëne inclusief SVH 
examen op meer dan 80 locaties in 
Nederland.  Wanneer u het SVH Diploma 
Sociale Hygiëne hebt behaald bij HSN 
wordt u automatisch ingeschreven in 
het Register Sociale Hygiëne. Leden van 
de SlijtersUnie krijgen 10% korting op 
het totale cursusgeld. Aanmelden kan 
via www.HSN.nl of bel 076-5233666. 
Vermeld bij aanmelding dat u lid bent 
van de KSU en de korting wordt  
auto-matisch doorberekend. 

De rechtbank Groningen bepaalde eerder dit 
jaar dat veilinghuis Catawiki geen gelegen-
heid biedt tot het doen van bestellingen van 
sterke drank. Deze zaak was door de Slijters-
Unie aanhangig gemaakt. Zij meent dat Cata-
wiki wél gelegenheid biedt en dat mag niet 
volgens de wet. De Raad van State zal zich 
volgend jaar over de zaak buigen en uitma-
ken wie het gelijk aan zijn zijde heeft. De 
rechtbank heeft in het bestreden vonnis over-
wogen dat het niet Catawiki zelf is die sterke 
drank aanbiedt, maar individuele particu-
liere aanbieders die daarvoor gebruik maken 
van de site. De SlijtersUnie is het daar mee 
eens, maar stelt dat dit niet wegneemt dat 
Catawiki gelegenheid biedt tot het doen van 
bestellingen van sterke drank. 
Door te stellen dat sprake is van individuele 
particuliere aanbieders wordt de indruk 

gewekt dat het allemaal wel meevalt wat er 
gebeurt en dat het geen serieuze bedreiging is 
voor de slijtersbranche. Niets is minder waar. 
Wanneer u kijkt op de site van Catawiki en 
willekeurige kavels van sterke drank 
aanklikt kunt u vervolgens bij die kavels 
doorklikken naar de beoordelingen. Uit die 
beoordelingen kunt u opmaken dat het niet 
gaat om eenmalige aanbiedingen van parti-
culieren, maar dat sprake is van professio-
nele aanbieders, die in grote hoeveelheden 
drank via internet aan particulieren aanbie-
den. De SlijtersUnie vreest dat de deur wagen-
wijd wordt opengezet voor ongereguleerde 
internetverkoop van sterke drank. Het Cata-
wiki-model kan immers makkelijk worden 
toegepast op uitsluitend op sterke drank 
gerichte verkoop via webshops. Besluit de 
Raad van State in het voordeel van Catawiki, 

dan is denkbaar dat ook een professionele 
aanbieder (en dus ook een niet-slijter) bulk-
drank via een derde partij, Catawiki of een 
vergelijkbare site, te koop aanbiedt voor zijn 
inkoopprijs, eventueel met een kleine marge, 
en dat hier op geboden kan worden door 
consumenten. De aanbieder presenteert 
bijvoorbeeld een Johnnie Walker Red Label 
70CL: bieden vanaf 18 euro. Een bod van  
19 euro zal vermoedelijk al geaccepteerd 
worden. De drank wordt vervolgens via 
bijvoorbeeld een postorderbedrijf bezorgd. De 
consument kan daar voor kiezen door zelf een 
button aan te klikken ‘bezorgen’ waarmee hij 
zelf – en niet de aanbieder - een opdracht tot 
bezorging geeft aan het postorderbedrijf. Er  
is dan een compleet nieuw bezorgkanaal van 
sterke drank gecreëerd dat buiten het vergun-
ningstelsel valt. Wordt vervolgd.

De vrolijke noot
Af en toe, als Johan Hartman nog iets interessants voorbij 

ziet komen, stuurt hij een mailtje naar voorzitter Ron 

Andes. De SlijtersUnie helemaal loslaten is blijkbaar nog 

een beetje lastig. Maar verder heeft hij alle zaken als 

penningmeester en bestuurslid 

netjes overgedragen. Twee 

termijnen lang zorgde hij er voor 

de vrolijke noot. Nu zit zijn tijd 

bij de KSU erop. 

Pikant detail: Hartman wist niet eens 
van het bestaan van de belangen- 
organisatie toen hij in 2008 werd  
gekozen tot Slijter van het Jaar. “Als  
je zo druk met klanten bezig bent, heb 
je geen tijd voor de achterdeur. Dingen 
die niet echt pijn doen of je niet bijten, 

die laat je als zelfstandig ondernemer vaak zitten. Maar door de 
verkiezing besloot ik lid te worden van de SlijtersUnie, dat leek me 
niet meer dan netjes.” Toenmalig voorzitter Miranda Korendijk 
vroeg of een bestuursfunctie niet iets voor hem was. Hij reageerde 
op z’n Hartmans: “Inderdaad, da’s niets voor mij.” Maar twee 
dagen vergaderen per jaar leek te overzien en dus zei hij ja.  
Hartman werd bestuurslid en vier jaar later penningmeester. 
Natuurlijk ging er veel meer tijd in zitten dan gedacht en zijn  
er wel leukere dingen te bedenken dan vergaderen, maar toch 
maakte Johan er op zijn manier een feestje van. “Met een kleine 
kwinkslag probeerde ik de boel leuker te maken. Vergaderen is  
saai puntenwerk. Maar als ik me schuldig heb kunnen maken aan 
het verluchtigen van onze bijeenkomsten, dan ben ik daar blij om.” 
Als penningmeester was hij verantwoordelijk voor alle inkomsten 
en uitgaven van de vereniging, maar gelukkig hoefde hij het 
bestuur nooit terug te fluiten. “Er wordt altijd heel zorgvuldig  
met de penningen omgegaan.” Even leek er een kink in de kabel te 
komen toen Hartman plotseling ziek werd. “Dat gaf me echter de 
tijd om dingen op een rijtje te zetten. Ik kreeg heel veel ideeën die ik 
kon delen met Ron Andes. Hij plukte eruit wat hij kon gebruiken.” 

PROEVEN IN DE WINKEL

Het mooiste wat de KSU in de afgelopen acht jaar heeft bereikt,  
is volgens Hartman de wettelijke mogelijkheid van slijters om hun 
klanten te laten proeven in de winkel. “Dat geeft zoveel mooie tools 
in handen. Met smaken en geuren komt er veel op je af.” En een 
minpunt uit die periode? “Na de door de KSU afgedwongen  
accijnsverlaging van 2005 is het ons niet opnieuw gelukt om  
de accijnsongelijkheid in Europa aan te pakken. Daarbij spelen 
zoveel tegenstrijdige belangen; het is jammer dat onze invloed 
daarvoor niet ver genoeg rijkt.”
Er is veel aan de hand in slijtersland. Groothandels die rechtstreeks 
aan de consument leveren: “Dat heeft een grotere impact op de  
zelfstandige slijter dan we kunnen bedenken”. Maar ook de vrijheid 
om drank uit het buitenland te bestellen. “Zo jaag je de klant de 
grens over.” Toch ziet hij de toekomst van de sector niet somber in. 
“Omdat de slijter weet dat hij een mooi vak heeft met mooie 
producten waar hij weliswaar nooit miljonair mee zal worden, 

maar wel een goede boterham mee kan verdienen. Helaas wordt dit niet 
altijd ondersteund met ‘slimme commerciële acties’. Je moet je zien te 
onderscheiden.” Verder ontkomt de slijter niet aan bijscholing. “Er wordt 
tegenwoordig heel veel kennis van je gevraagd. Met de cursus die je dertig 
jaar geleden hebt gevolgd, red je het niet meer.” Hartman kan het weten, 
hij runde zelf bijna drie decennia lang een drankenspeciaalzaak in Vught. 

ITALIAANSE OLIJFGAARD

Over ongeveer een jaar komt het volgende moment van loslaten, wanneer 
zijn zoon Gino het bedrijf zal overnemen zodat Johan zich volledig kan 
toeleggen op zijn Italiaanse olijfgaard. Tot die tijd kan hij nog even genie-
ten van zijn trouwe klantenkring. Hoewel Hugh Hefner nog net iets meer  
te benijden viel, heeft Hartman naar zijn idee toch het leukste vak dat er 
bestaat. Waarom? Omdat hij wordt gevraagd om een etentje of feestje nog 
leuker te maken. “Klanten leggen de smaakintuïtie van twintig gasten in 
mijn hand en varen blind op mijn advies.” Naderhand wil de Brabantse  
slijter graag nog even horen of hij het bij het goede eind had. “Dat is een eis. 
Ik hoor graag op maandag nog even hoe het is geweest. Dat is onderdeel 
van het contact met je klant. Dat ik elke dag een beetje deel mag uitmaken 
van de mooie momenten van mijn klanten is een feest.”

Extra voordelen exclusief  
voor onze leden:  
Naast de algemene belangenbehartiging biedt het lidmaatschap van  
de Koninklijke SlijtersUnie een aantal concrete voordelen. Bereken  
zelf uw direct financieel voordeel van het lidmaatschap van de  
Koninklijke SlijtersUnie:

Kortingen

•  automatisch lidmaatschap MKB-Nederland € 250,00

• korting op cursussen van MKB-Nederland PM

•  Korting op afgifte Slijtersbasisdiploma
    (normaal €29,95, voor leden €15,-, excl. btw)

50%

• Korting op afgifte Slijtersvakdiploma
    (normaal €49,-, voor leden €25,-, excl. Btw)

50%

• Korting op SDEN-3 bieropleiding StiBON 10%

• Korting op SDEN-3 slijterscursus bij VAKO 10%

• Korting cursus Sociale Hygiëne Horeca Stichting NL 10%

•Gratis toezending 'Klare Taal' katern, 6x per jaar,  
   tegenwaarde (6x € 5,00)

€ 30,00

• Korting op een jaarbonnement Drinks Slijtersvakblad € 5,00

 *Subsidie is tijdelijk beschikbaar en dient vooraf aangevraagd worden via    
KSU. Voor alle overige kortingen geldt alleen bij aanmelding via SlijtersUnie.   

Het lidmaatschap van de Koninklijke SlijtersUnie  
bedraagt in 2017 exclusief btw 

€ 229,-


