
From: Press press@frieslandcampina.com
Subject: RE: Vragen formaat Parrano strooikaas
Date: 13 January 2023 at 17:00
To: Frank Lindner Frank.Lindner@foodwatch.nl

You don't often get email from frank.lindner@foodwatch.nl. Learn why this is important

Dag Frank,
 

Bevestigt u de verandering van het gewicht/formaat? En zo ja, kunt u ons een meer
exacte datum van de verandering geven?
 
Antwoord: Ja we bevestigen het terugbrengen van de inhoud van 170 gram naar
150 gram per week 40 2022.
 

Waarom is dit product gewijzigd in gewicht/formaat? Houdt het verband met een
andere wijziging (ingrediënten, voorraad... enz.)?
 
Antwoord: In de huidige markt zijn de kosten van onder andere grondstoffen,
productie, energie en transport sterk toegenomen, wat een grote impact heeft op
de kostprijs van onze producten. We hebben naar verschillende opties gekeken,
om er voor te zorgen dat we dit product kunnen blijven bieden aan onze
consumenten en klanten met een juist verdienmodel voor de boer. Dit heeft ons
doen besluiten een aantal nodige wijzigingen door te voeren; namelijk het
terugbrengen van de inhoud van 170 gram naar 150 gram en het doorvoeren van
een prijsverhoging. Omdat we geen concessie willen doen aan de kwaliteit van het
product, is dit de enige mogelijkheid om Parrano Strooibus Originale aan te
kunnen blijven bieden.
 

Ging deze wijziging gepaard met een mededeling aan de consument? Zo ja, kunt u
ons die toezenden?
 
Antwoord: Wij zijn open en transparant over deze wijziging op de verpakking en in
het schap.
 

Wat kunt u ons vertellen over de ontwikkeling van de schapprijs en kiloprijs na deze
verandering van formaat?
 
Antwoord: In de huidige markt is de prijsontwikkeling op het schap continue aan
verandering onderhevig. De prijzen die wij hanteren worden bepaald aan de hand
van meerdere factoren. De retailer bepaald uiteindelijk voor welke prijs deze op
het schap komt.

 
Met vriendelijke groet,
 
Jan-Willem ter Avest
Corporate Media Relations
 
 
From: Frank Lindner <Frank.Lindner@foodwatch.nl> 
Sent: Thursday, 12 January 2023 15:21
To: Press <press@frieslandcampina.com>
Subject: Vragen formaat Parrano strooikaas
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Beste,

Graag uw aandacht voor een brief van consumentenrechtenorganisaKe Foodwatch met
vragen over een van uw producten. Zie de bijlage van deze mail voor de brief.
Mocht u deze vragen niet kunnen beantwoorden, dan vraag ik u de mail met bijlage door
te sturen naar de juiste persoon binnen uw organisaKe.
 
Vriendelijke groet,
 
Frank Lindner
Campaign leader
 
foodwatch Nederland
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
www.foodwatch.nl
 

Volg ons op facebook, twitter, instagram en linkedin.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.
Help ons bij onze acties voor gezond, veilig en eerlijk voedsel.

Pers/media/journalist? Meld je aan voor onze persberichtenservice!

Office days: Monday till Thursday
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sale and delivery of Royal FrieslandCampina N.V., are applicable to all transactions and undertakings resulting therefrom.
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