Criteria en Voorwaarden
Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor een vakantieweek via De Vakantiebank, kan iedereen die op of onder
bijstandsniveau moet rondkomen een aanvraag indienen. Ook werkenden die via een bewindvoerder
kunnen aantonen dat zij uiteindelijk op bijstandsniveau leven, kunnen een aanvraag doen.

Wat houdt de Vakantieweek in?
Na toewijzing van een aanvraag stelt De Vakantiebank gedurende een week een volledig ingerichte
safaritent, een stacaravan of bungalow (voor 4 of 6 personen) beschikbaar op een camping of
vakantiepark in Nederland/ België. Vervoer, eten/ drinken en activiteiten worden niet door De
Vakantiebank voorzien.

Hoe werkt het?
Een aanvraag kan worden ingediend door het volledig invullen van het inschrijfformulier via;
• de website https://www.devakantiebank.nl/
Of via "Geleend Vertrouwen"
• betrokken hulpverleners; bijvoorbeeld via de voedselbank, maatschappelijk- / sociaal werker,
psycholoog, bewindvoerder, etc. kunnen De Vakantiebank adviseren een deelnemer in te laten
schrijven. Hiermee komt het inkomstencriterium te vervallen en wordt het vertrouwen van de
betrokken hulpverlener "geleend."
Wanneer het aantal aanvragen voor een vakantieweek het aanbod overstijgt, zal De Vakantiebank de
inschrijvingen tijdelijk stop moeten zetten.

Persoonsgegevens om in te schrijven:
Op het inschrijfformulier staan persoonsgegevens die gevraagd worden om een aanvraag in
behandeling te kunnen nemen (naam, adres, geboortedatum etc.).
Wanneer een hulpverlener (Geleend Vertrouwen) betrokken is bij de aanmelding, zijn een aantal
aanvullende gegevens van de betrokken hulpverlener nodig, deze staan op het inschrijfformulier.

Beoordelingscriteria:
Om in aanmerking te komen voor een vakantieweek heeft De Vakantiebank een aantal kopieën van
documenten nodig en een persoonlijk verhaal/ motivatie van de deelnemer om de aanvraag te kunnen
beoordelen:
• Eigen motivatie waarom een vakantieweek voor de aanvrager belangrijk is,
• Geldige aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP),
• Recente inkomsten specificatie op/ onder bijstandsniveau (uitkeringsspecificatie, beschikking
WSNP, schuldhulpverlening, bewindvoering o.i.d.).
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Eens per 3 jaar kan een vakantieweek via De Vakantiebank worden aangevraagd. (voorbeeld; in 2001 een
vakantieweek ontvangen, in 2004 opnieuw aan te vragen)
Geen uitzicht op vakantie én afgelopen 3 jaar niet op vakantie geweest.
Inkomen op of onder richtlijn bijstandsniveau.
Inschrijvingsduur niet van toepassing.
De Vakantiebank heeft het recht uitvoerig te controleren of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria
van De Vakantiebank.
Ten tijde van de vakantieweek, dient deelnemer in bezit te zijn van een geldige
Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). Bij eventuele schade en geen geldige AVP (ten
tijde van de vakantieweek) wordt de deelnemer aansprakelijk gesteld.
Deelnemer is verantwoordelijke bij schade die is gemaakt door derden; medegasten die meegaan met de
deelnemer (vrienden, oma/ opa, volwassen kinderen etc.).
Alle aangeboden vakanties zijn op basis van eigen vervoer.
Er mogen niet meer personen in de accommodatie dan het aantal persoons-accommodatie beschikbaar is
(4 of 6 pp).
Betaalde activiteiten op- en rond het vakantiepark zijn voor eigen rekening.
De vakantieweek is niet inwisselbaar voor geld.
De vakantieweek is persoonsgebonden en mag niet worden door gegeven/ verkocht aan derden.
De Vakantieweek is alleen bedoeld voor de personen die zijn ingeschreven/ aangemeld.
Persoonsgegevens worden door De Vakantiebank met recreatieondernemers gedeeld, enkel ten
behoeve van de toegewezen vakantieweek.
Klachten over de vakantieweek worden met het Vakantiepark en De Vakantiebank gedeeld.
Bij niet naleven van de huisreglementen van de camping of vakantiepark, is de recreatieondernemer
bevoegd tot voortijdig beëindigen van de toegewezen vakantieweek.
Bij tijdig annuleren (uiterlijk 2 weken vóór de vertrekdatum) van een gereserveerde vakantieweek, wordt
men onderaan de wachtlijst geplaatst.
Bij te late annulering (in de 2 weken vóór de vertrekdatum) wordt de vakantieweek als ontvangen
beschouwd en kan men over 3 jaar een aanvraag doen.
Bij niet verschijnen bij een toegewezen vakantieweek, kan men in toekomst geen gebruik meer maken
van De Vakantiebank.
Bij vervuiling, vernieling, agressie o.i.d. bij gebruik van de accommodatie, kan men in toekomst geen
gebruik meer maken van De Vakantiebank.

Het team van De Vakantiebank wenst iedereen een mooie vakantieweek!

