
 
Verzendingsinstructies voor uw monsters of stalen 
 
Wij willen u bedanken voor het registreren van uw producten voor onze evaluaties. Het is nu tijd om ons uw 
productstalen op te sturen zodat wij deze kunnen beoordelen.  
 
Afhankelijk van het type en de herkomst van uw producten zullen wij u informeren bij welke van onze vestigingen 
u uw stalen moet afleveren. Uw referentiepersoon van het Taste Institute zal u kort na de inschrijving contacteren 
met het juiste leveringsadres en de verzendingsgegevens. Indien nodig kunt u contact met ons opnemen via 
info@taste-institute.com 
 
De correcte en tijdige levering van uw stalen aan onze vestiging is uw verantwoordelijkheid. The International Taste 
Institute kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verzending van de stalen. 
 
Deadlines: 
Gelieve de deadlines vermeld op www.taste-institute.com te respecteren, gezien de benodigde tijd voor verzending 
en douaneafhandeling. 
Elk jaar dienen we, helaas, evaluaties te annuleren wegens laattijdige aankomst van stalen. 
 
Aantal te verzenden stalen: 
Stuur net genoeg producten om 24 porties te bereiden. 
Voor dranken gelden de volgende richtlijnen: 

− Water, bier & fris: 12 kleine flesjes (25/33cl) of 6 grote flessen (0,5/1L) 
− Thee & koffie: voor 24 porties 
− Sterke dranken: 3 flessen (0,75-1L) 

 
Te vermelden op elke staal: 
Gelieve op elke staal het overeenkomstige REFERENTIE-ID van het product te vermelden ( bv. 9022639). 
Gelieve deze REFERENTIE-ID niet op de voorkant van de verpakking te schrijven, zodat wij een mooie foto van uw 
product kunnen maken.  
U kunt het REFERENTIE-ID vinden op de factuur die u per e-mail hebt ontvangen na uw registratie; u kunt deze 
factuur ook downloaden in de rubriek "Mijn facturen" via uw account. 
 
Incoterms: DDP (Delivered Duty Paid) 
Leveringskosten, belastingen, invoer- en douanerechten bij verzending van stalen zijn voor uw rekening. U dient dit 
te specificeren aan uw verzendingsbedrijf (voorbeelden in bijlage 1). Indien deze kosten aan het Taste Institute 
worden gefactureerd, behouden wij het recht om deze kosten aan u door te factureren. 
 
Leveringsadres: 
Afhankelijk van het type en de oorsprong van uw producten, zal uw referentiepersoon u kort na uw inschrijving 
contacteren om u het leveringsadres van onze overeenkomstige vestiging mee te delen. 
 
Proforma 
Voeg bij het pakket een pro-forma factuur IN HET ENGELS met de onderstaande vermeldingen (een model is 
beschikbaar op www.taste-institute.com om te downloaden en in bijlage 2). 

− Geadresseerd aan 'The International Taste Institute' (medegedeeld door uw referentiepersoon) 
− Beschrijving: Geef een beschrijving van elk product   
− Prijs: "Geen commerciële waarde" 
− Totale prijs: vermeld een bedrag lager dan 20 EUR (vermeld geen hoger bedrag, aangezien dit tot extra 

belastingen en heffingen zou leiden) 
 

http://www.taste-institute.com/


− Bijkomende informatie: 
o "Voedselstalen voor analyse, te vernietigen na analyse" 
o "Geen commerciële waarde" 
o "DDP" 
 

Op het pakket: 
Vermeld het volgende in het ENGELS: 

− “Samples for analysis. To be completely destroyed after analysis” 
− “DDP” (Delivered Duty Paid) 
− “Urgent delivery” / “Keep Fresh” / “Keep Frozen”, indien relevant voor verse en/of bevroren producten. 
− Voor sommige producten zal uw referentiepersoon bij het Taste Institute u vragen om extra informatie 

aan het pakket toe te voegen, zoals een ingrediëntenlijst van het product, in het Engels. 
 

BELANGRIJK: voor verzending vanuit landen buiten de EU 
Het is bij wet verboden om producten met dierlijke ingrediënten naar de EU te sturen. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Appendix 1: example of shipping booking 

In a UPS system: 

 
 
In a DHL system:  

 



Appendix 2: proforma invoice template 
 

Date: 

Invoice number:   

PROFORMA INVOICE 
 
SHIPPED TO: 
Adress of establishement 

SHIPPED BY: 
Company name: 
Address: 
       

DESCRIPTION 
 

Quantity            Price 
(euros) 

Ex 1: Olive oil 750ml 3 3,00 
Ex 2: Green tea box 200g 3 3,00 
Ex 3: Blond beer 33cl 12 3,00 
   
   
   
   
   
   
TOTAL (should be below 20 EUR)  12€ 

   
 

REMARKS:  - Food Samples for Analysis, to be destroyed after analysis. 
- No Commercial Value 
- DDP 

 

“We hereby certify that the above is true and correct” 

(Signature & Name and title of authorized person) 


