
www.schenkingsbeurs.be

Samen voedsel- 
schenkingen  
vergemakkelijken

Voordelen: voor 
jou als ontvanger
1.  Je organisatie wordt zichtbaar voor potentiële 

schenkers in de regio.

2.  Vind gemakkelijk kwalitatieve 
voedselschenkingen.

3. Bepaal zelf welke schenkingen je aanvaardt.

4.  Ontvang regelmatig verse en gevarieerde 
producten.

5.  De Schenkingsbeurs is toegankelijk voor je 
organisatie, ongeacht het type voedselhulp 
(voedselverdeling, sociale kruidenier, sociaal 
restaurant …).

6.  Bespaar op je eventuele aankoopkosten dankzij 
schenkingen.

7. Schenk hier ook je eventuele eigen overschotten.

Voordelen: voor 
jou als schenker
1.  Je engagement in Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen wordt zichtbaar. Je draagt actief bij 
aan Duurzame Ontwikkeling.

2.  Bespaar op de verwerkingskosten van  
je overschotten.

3.  Vind en selecteer gemakkelijk een geschikte 
geïnteresseerde ontvanger voor je schenkingen. 
Bepaal zelf aan wie je schenkt en wat je schenkt.

4.  Werk samen met gekende verenigingen en 
organisaties.

5.  Beheer je schenkingen vlot dankzij een 
professionele oplossing op maat.

6.  Een helder overzicht en goede traceerbaarheid 
van je schenkingen.

7.  Voldoe eenvoudig aan je administratieve 
verplichtingen (BTW, ophaalbonnen, rapporten …).

Info :
info@schenkingsbeurs.be

Tel. Komosie vzw 03 281 03 30 (NL)

Tel. FdSS vzw 02 223 37 74 (FR)

De Schenkingsbeurs is een initiatief van KOMOSIE vzw, 
FdSS vzw en Level IT:

Met de steun van:

Registreer je!
Laten we samen 
voedselschenkingen 
vergemakkelijken en schrijf je in 
op www.schenkingsbeurs.be
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2.  Occasioneel een schenking 
doen of vinden

Wanneer je als schenker af en toe 
overschotten hebt, kan je deze via deze 
interactieve module ingeven, bijvoorbeeld 
in geval van breukpalletten, overschot bij 
kleine detailhandel, producten niet-conform 
aan productie- of cosmetische normen ...

Geïnteresseerde ontvangers kunnen deze 
schenkingen online zien en desgewenst 
reserveren.

3.  Systematisch schenkingen 
doen of ontvangen

Deze module ondersteunt schenkers en 
ontvangers bij regelmatige of systematische 
schenkingen. Bijvoorbeeld, wanneer een 
supermarkt dagelijks wil schenken aan 
één of meerdere voedselhulp- of sociale 
organisaties in zijn gemeente.

De Schenkingsbeurs biedt dan software op 
maat aan om de uitwisseling van informatie 
te automatiseren en de medewerkers 
van beide partijen kunnen begeleiding en 
opleiding krijgen om deze samenwerking 
vlot en efficiënt te organiseren.

1.  Een sociale organisatie vinden
Deze module toont op een geografische 
kaart welke lokale voedselhulporganisaties 
in jouw regio geïnteresseerd zijn in 
voedseloverschotten.

Schenkers vinden er per organisatie alle 
nuttige info om gemakkelijk een geschikte 
ontvanger te selecteren en te contacteren.

Ontdek  
de modules

Wat is de
schenkingsbeurs?
Voedingsbedrijven hebben vaak voedingswaren 
die nog perfect eetbaar zijn maar om diverse 
redenen niet meer mogen worden verkocht.

Anderzijds moeten voedselhulp- en sociale 
organisaties een antwoord bieden op de steeds 
groeiende vraag van mensen in armoede of in een 
andere vorm van sociale uitsluiting.

De Schenkingsbeurs biedt een oplossing door deze 
voedingsbedrijven (schenkers) in verbinding 
te brengen met deze voedselhulp- en sociale 
organisaties (ontvangers).

Mensen  
in armoede

Voedselhulp-
organisaties

SchenkingsbeursHandelaars  
supermarkten,  

bedrijven, 
producenten ...

Iedereen Wint!
Gebruiksvriendelijkheid troef!
  Beschikbaar in heel België, in het Frans en het 

Nederlands.

  Schenker en ontvanger zijn razendsnel 
verbonden.

  Transacties in realtime.

  Helpdesk voor al uw vragen als gebruiker.

Kwaliteit en vertrouwen voorop!
  Respect voor regelgeving op vlak van privacy, 

voedselveiligheid ...

  De schenkers en ontvangers aanvaarden een 
kwaliteitscharter bij hun inschrijving.


