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SCORE: 83%
Wat is je algemene eerste indruk van de kaastoog op vlak van netheid, ordelijkheid en organisatie van de ruimte?
Comment évalueriez-vous la présentation des fromages?
5
Wordt er in de kaasafdeling aandacht besteed aan een creatieve inrichting?
Y a-t-il une aménagement créatif au sein du comptoir à fromages ?
Ja
Hoe zou je de presentatie van de kazen in de kaastoog beoordelen?
Comment évalueriez-vous la présentation des fromages
5
Zijn alle kazen voorzien van een duidelijke prijsaanduiding?
Tous les fromages sont-ils pourvus d'un affichage clair des prix ?
5
Bevatten de kazen een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong?
Les fromages contiennent-ils une mention claire du pays d'origine ?
4
Vind je het keurmerk voor ‘Kazen van Bij Ons’ terug? - Le logo de "Fromages de chez nous" est-il présent ?
Nee
Zijn er promotiemiddelen aanwezig voor "Kazen van bij ons"?
Y a-t-il des supports promotionnels présents pour "Fromages de chez nous" ?
Ja
Hoe beoordeel je de vriendelijkheid en beschikbaarheid van het personeel?
Comment évaluez-vous la gentillesse et la disponibilité du personnel ?
5
Is er een speciale vermelding/aanduiding voor kazen van Belgische origine?
Y a-t-il une indication/inscription spéciale pour les fromages d'origine belge ?
Ja
Is er van elke kaassoort voldoende voorraad aanwezig in de kaastoog?
Y a-t-il suffisamment de stock disponible pour chaque fromage du rayon ?
5
Positieve punten – Points positifs
De uitbaatster kent haar producten goed en is ook zeer creatief in bezig met haar winkel.
Ze let op de creatieve presentatie van de kazen in de kaastoog.
Alles ligt geordend op afkomst. Er zijn ook veganistische kaasproducten in het assortiment.
De prijskaartjes zijn zeer duidelijk gedrukt in een leuke font.
Verbeterpunten - points d'amélioration
Ik zie eerlijk gezegd geen verbeter-punten, wat niet staat aangeduid (bv veganistische kazen) word met veel
liefde voor het vak aangeprezen.

