
 

 

 

 

Aanmeldingsformulier Stichting Keurmerk 
Cadeaukaarten 

 

Wij wensen ons aan te melden als deelnemer in de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten, 

Gegevens onderneming*:  

*  Bedoeld worden de gegevens van de onderneming die direct verantwoordelijk is voor de uitgifte van de betreffende Cadeaukaart.  

Statutaire naam: ……………………………………………………………………………………………..……….. 

Handelsnaam: .................................................................................................................................................  

KvK-nummer: ...................................................................................................................................................  

Bezoekadres: ...................................................................................................................................................  

Postcode:............................................Plaats: .................................................................................................  

Postadres:........................................................................................................................................................  

Postcode:.............................................Plaats: ................................................................................................  

E-mail: ..............................................................................................................................................................  

Telefoon: ..........................................................................................................................................................  

Webadres: .......................................................................................................................................................  

Gegevens contactpersoon Keurmerk 

Naam: ...................................................................................................................................................... M / V 

Voorletters: ......................................................................................................................................................  

E-mail adres: ...................................................................................................................................................  

Telefoon: ..........................................................................................................................................................  

Aanmelding van de Cadeaukaart(en): 

De aanmelding betreft de volgende Cadeaukaart(en)**: 

• .............................................................................................................................................. …………. 
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• .............................................................................................................................................................  

• .............................................................................................................................................................  

**  Per aan te melden Cadeaukaart dienen op de bijlage van dit aanmeldingsformulier de nadere productspecificaties van de 

Cadeaukaart te worden opgegeven.  

Ondertekening: 

 

Wij verklaren:  

• Ons akkoord met de bijdrageregeling zoals die is opgenomen als Bijlage 3 bij het Reglement 

Keurmerk Cadeaukaarten. 

• Op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de verwerking van alle via dit aanmeldingsformulier en 

de bijlage(n) van het aanmeldingsformulier aangedragen gegevens. 

• Dat ingevolge art. 3.3 Reglement Keurmerk Cadeaukaarten de factuur voor de behandelingskosten 

ad. € 250,- wordt voldaan. 

• Het Reglement Keurmerk Cadeaukaarten en de bijbehorende bijlagen 1 t/m 5 te hebben ontvangen, 

althans van de inhoud kennis hebben genomen en daarmee – waaronder de bijdrageregeling - in te 

stemmen en de verplichtingen die voortvloeien uit het Reglement Keurmerk Cadeaukaarten na te 

zullen leven, mits en voor zover wij als deelnemer van de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten worden 

toegelaten.  

• Op de hoogte te zijn van en in te stemmen met het in voorkomende gevallen verstrekken aan derden 

van naam onderneming, naam contactpersoon, het adres, telefoonnummer, e-mail en URL-adres van 

de onderneming via een op het internet en/of op een andere wijze te publiceren lijst (o.a. lijst van 

deelnemers op de website van de Stichting Keurmerk Cadeaukaarten). 

• Bijgevoegd te hebben: 

o een uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden),  

o de ingevulde bijlage(n) per aan te melden Cadeaukaart(en) 

o de afbeelding per aangemelde cadeaukaart van de voor- en achterzijde (digitaal in .jpg 

versie en min 400px breed)  

o Statuten Stichting Beheer Gelden of  Verklaring EGI instelling  

o Accountsbevestiging conform het Reglement Keurmerk Cadeaukaarten artikel 3.5, 4.1.3 

Aldus verklaard en naar waarheid ingevuld en getekend door de rechtsgeldig vertegenwoordiger, 

 

Naam: ..............................................................................................................................................................  

Functie: ...………………………………………………………………………………………………………………  

Datum: .............................................................................................................................................................  

 

Handtekening: .................................................................................................................................................  
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Aanmeldingsformulier Stichting Keurmerk Cadeaukaarten 
 
 
1- REGLEMENT KEURMERK CADEAUKAARTEN (RKC) 

 
Conform artikel 4 Kwaliteitscriteria RKC dient de Aanvrager van het Keurmerk Cadeaukaarten te voldoen 

aan een aantal criteria, waaronder die gesteld in artikel 4.1.1. RKC ter zake de naleving van de Algemene 

Voorwaarden Cadeaukaarten. Hierna  zijn ter beantwoording een aantal vragen opgenomen met 

betrekking tot de productspecificaties van de betreffende Cadeaukaart aan de hand waarvan de Stichting 

Keurmerk Cadeaukaarten kan vaststellen of de betreffende Cadeaukaart voldoet aan de criteria.   

 

2- ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUKAARTEN (AVC) 
 
2.1- Soort Cadeaukaart / artikel 1 Definities AVC:  
 
(s.v.p. box aankruisen wat van toepassing is) 

 

☐Besteedbare cadeaukaart (BC) 

☐Cadeaukaart in natura (CN) 

 
(s.v.p. invullen) 
 

- Productnaam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 

- Productafbeelding voorzijde*: 
 

 
 
 

- Productafbeelding achterzijde*: 
 

 
 
 

- * Dan wel facsimile / specimen van product bijgesloten: JA / NEE 
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2.2- Elektronisch geld / artikel 1 Definities AVC 
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
- Is ter zake de uitgifte van de Cadeaukaart sprake van een elektronisch geldinstelling: JA / NEE; 

 
(s.v.p. box aankruisen wat van toepassing is) 

 
- Zo JA, onder welk regime: 

☐vergunningsplicht 

☐vrijstelling 

☐Europees Paspoort 

 
- Is er sprake van  veiligstellen gelden van de uitstaande kaartsaldi via  

 ☐  St. Beheer Gelden  / St. Derden Gelden 

☐ Anders  

 
Namelijk ; ……………………………………………………. 

 
2.3- Publicatie AVC / artikel 2 Toepasselijkheid AVC: 
 
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) 

 
Waar(op) worden de AVC na toetreding tot het Keurmerk Cadeaukaarten gepubliceerd:  

☐product 

☐verpakking 

☐website 

☐anders nl: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 
 

2.4- Producteisen / artikel 3 Dienstverlening AVC 
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

- De Cadeaukaart en de verpakking die onlosmakelijk deel uitmaakt van verpakking vermeld: 

o Geldigheid (uitgiftedatum & expiratiedatum): JA / NEE 

o Contactgegevens Cadeaukaartuitgever: JA / NEE  

o Verwijzing naar contactgegevens Cadeaukaartuitgever op website: JA / NEE 

o Indicatie Acceptanten (in geval van BC): JA / NEE  

o Globale omschrijving dienstverlening (in geval van CN): JA / NEE 

 

- Op Cadeaukaart wordt vermeld: 

o De waarde van de Cadeaukaart: JA / NEE* 

o De Expiratiedatum van de Cadeaukaart: JA / NEE* 

o *Zo niet, dan Saldochecker op Website: JA / NEE 

o Na deelbesteding restsaldo behouden (alleen in geval van BC met E-geld): JA / NEE 

 

- Op Papieren Cadeaubon: 

o Expiratiedatum expliciet vermeld: JA / NEE* 

o Uitgiftedatum expliciet vermeld: JA / NEE* 

o *Tenzij, onbeperkt geldig: JA / NEE 

o Bedrag PC in één keer worden besteed: JA / NEE  

 

- Op zijn website geeft Cadeaukaartuitgever duidelijke voorlichting over:  

o Geldigheid van de Cadeaukaart: JA / NEE 

Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

o Acceptanten van de Cadeaukaart: JA / NEE 

Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden:Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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o Overige inwisselvoorwaarden: JA / NEE 

Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

o Precieze omschrijving van de diensten of producten die consument kan afnemen (alleen 

in geval van CN!): JA / NEE 

 Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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2.5- Beschikbaar Aanbod / artikel 4 AVC:  
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is s.v.p. toelichten) 

 

- Voldoende mogelijkheden en Aanbod (in relatie tot duur, aard van Aanbod en waarde Cadeaukaart) 

om Cadeaukaart in te wisselen: JA / NEE 

S.v.p. toelichten: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

- Indien uit hoofde van organisatorische redenen inwisselingsvoorwaarden door Cadeaukaartuitgever / 

Acceptant worden gesteld, zijn die dan redelijk (alleen in geval van CN)? JA / NEE 

S.v.p. toelichten: Klik hier als u tekst wilt invoeren.   

 

- Is er sprake van extra kosten bij inwisseling van de Cadeaukaart? JA / NEE 

 

- Worden er nadere verplichtingen voor het afnemen van aanvullend aanbod bij de inwisseling van de 

Cadeaukaart gesteld? JA / NEE 

 

- Is in de acceptantenvoorwaarden geregeld dat Acceptanten alleen in uitzonderlijke gevallen 

Acceptanten om economische redenen Aanbod uit kunnen sluiten van inwisseling voor een 

Besteedbare Cadeaukaart? JA / NEE 

 

- Is in de acceptantenvoorwaarden geregeld dat Acceptanten de uitsluiting van producten voldoende 

duidelijke vermelden bij het product of de afrekenbalie in hun winkels, dan wel in hun webwinkels? 

JA / NEE  

 
 
2.6- Omwisselen / artikel 8 AVC  
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / s.v.p. invullen) 

 

- De Cadeaukaartuitgever van een Cadeaukaart met Elektronisch geld (zie onder 1.3) voldoet aan de 

omwisselplicht en geeft daaromtrent informatie op zijn website: JA / NEE  

Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 
 
2.7- Geldigheid / artikel 9 AVC 
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / s.v.p. invullen) 

 
- De Besteedbare cadeaukaart heeft een Geldigheid meer dan of gelijk aan 2jaar: JA / NEE 

o De Geldigheid bedraagt in casu:  
 
- De Geldigheid van de Cadeaukaart in natura bevindt zich binnen de bandbreedte van meer dan 

of gelijk aan 2 jaar,  
 

o De Geldigheid bedraagt in casu:   
 
- De (administratie)kosten voor de verlenging van de CN bevinden zich binnen de bandbreedte 

van maximaal 25% van de waarde met een maximum van € 10,-: JA / NEE  
 

o De administratiekosten voor verlenging van de CN bedragen in casu: Klik hier als u tekst 
wilt invoeren.  
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2.8- Klachten / artikel 10 AVC 
 
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is / s.v.p. invullen) 

 
- De Cadeaukaartuitgever voorziet in een klachtenprocedure op zijn website : JA / NEE 
 

Zo ja, s.v.p. vindplaats URL vermelden: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 
 

3- NA TOETREDING TOT KEURMERK CADEAUKAARTEN  

 

3.1- Ingevolge artikel 5.2 Gebruik Keurmerklogo RKC is de Deelnemer verplicht: 

 

Het Keurmerklogo uiterlijk bij de eerstvolgende drukserie af te beelden op de betreffende Cadeaukaart 

en/of verpakkingen die onlosmakelijk deel uitmaken van de Cadeaukaart conform het Reglement gebruik 

logo en huisstijl keurmerk cadeaukaarten!   

 

- De release van de eerstvolgende drukserie zal plaatsvinden op: Klik hier als u een datum wilt 

invoeren.  

 

- Deelnemer is verplicht drukproeven van het ontwerp van de Cadeaukaart met Keurmerklogo aan het 

SKC-secretariaat ter toetsing van de juiste toepassing van het Keurmerklogo.   

 

 

 
 

# 
 
 
 
 
 
 


