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Participatievoorwaarden Steunpunt KinderVakanties 

 
 
Aansluiting en acceptatie als Participant 

1. Met acceptatie van deze voorwaarden via het aanmeldformulier op de website van het Steunpunt 
KinderVakanties (hierna: Steunpunt), stemt Participant in met de onderstaande afspraken.  

2. Als Participant kunnen bij het Steunpunt aansluiten, kinderkamporganisaties die één of meer 
kindervakanties in Nederland organiseren, waarbij de deelnemers (tot 18 jaar) onder begeleiding van 
derden (niet zijnde ouders en/of verzorgers) deelnemen aan een vakantieactiviteit waar tenminste één 
overnachting onderdeel van uitmaakt. 

3. Na controle van de gegevens die door de Participant zijn ingevuld staat het het Steunpunt vrij een 
aanmelding wel of niet te accepteren. Participant wordt hiervan na aanmelding in kennis gesteld.  

4. Wordt een aanmelding door het Steunpunt geaccepteerd, dan is Participant gebonden aan deze afspraken 
én mag zich presenteren als “Participant van het Steunpunt KinderVakanties” onder gebruikmaking van het 
hiertoe door het Steunpunt aan de Participant aan te leveren logo. 

 
Gedragscode “In veilige handen” 

5. Met de aanmelding als Participant verklaart Participant tevens in te stemmen met de gedragscode “In 
veilige handen” en deze na te leven. Deze gedragscode is opgesteld en wordt onderhouden door de 
vereniging “Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk” (NOV) te raadplegen op www.inveiligehanden.nl. 
 

Participatiebijdrage  
6. Het bestuur van het Steunpunt stelt jaarlijks de financiële participatiebijdrage vast voor het komende 

kalenderjaar. De actuele bijdrage staat vermeld op de aanmeldingspagina van het Steunpunt. 
7. Participant is gehouden deze bijdrage binnen 14 dagen na factuurdatum aan het Steunpunt te voldoen.  

 
Samenwerking en projecten 

8. Het Steunpunt is een samenwerkingsverband, waarbij het succes ervan mede samenhangt met de inzet van 
de participanten. Participant wordt dan ook incidenteel gevraagd om extra inzet of input te leveren via 
deelname aan projectgroepen, branchebijeenkomsten of enquêtes waaronder een jaarlijks 
marktonderzoek.  

 
Keurmerkkindervakanties en de geschillencommissie 

9. Participanten van het Steunpunt kunnen het Keurmerk KinderVakanties aanvragen en verkrijgen dit 
keurmerk na onafhankelijke toetsing aan strikte toetsingscriteria.  

10. Houders van het Keurmerk KinderVakanties kunnen tevens gebruik maken van de Geschillenregeling zoals 
deze door het Steunpunt wordt aangeboden onder de alsdan geldende voorwaarden.  

 
Privacyverklaring 

11. Onderdeel van deze voorwaarden vormt de Privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van het 
Steunpunt. Met acceptatie van deze voorwaarden, stemt Participant tevens in met deze privacyverklaring.  

 
Beëindiging en stilzwijgende verlenging van de samenwerking 

12. De aansluiting van Participant bij het Steunpunt wordt jaarlijks automatisch met een jaar verlengd, 
behoudens opzegging door één van partijen, 1 maand voor het eind van enig kalenderjaar. 

13. Participant en het Steunpunt kunnen op ieder moment/tussentijds de participatie beëindigen, waarbij 
participant geen aanspraak kan maken op restitutie van eventuele financiële bijdrage van dat lopende jaar 
en/of gebruik kan maken van de voordelen voor participanten. 

14. Bij beëindiging van deze overeenkomst is Participant gehouden om per omgaande alle (directe en/of 
indirecte) verwijzingen naar het Steunpunt en/of de haar toekomende diensten, producten en/of 
(IE)eigendommen te verwijderen. 
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