AANMELDINGSPROCEDURE
Vereisten
Om RECRON-lid te worden, moet een bedrijf voldoen aan onderstaande eisen:
1. Bij aanmelding als lid van de vereniging, zult u de statuten moeten aanvaarden.
Het bedrijf moet vanzelfsprekend bonafide zijn en op professionele wijze
functioneren. Uw bedrijf moet ‘te goeder naam en faam’ bekend staan.
2. Uw bedrijf moet beschikken over alle vereiste vergunningen.
3. Uw bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De vraag of de recreatieondernemer als ondernemer in de zin van de
Handelsregisterwet moet worden aangemerkt, hangt af van het doel van de
recreatieondernemer. Als de recreatieondernemer als oogmerk het maken van
winst heeft dan zal die vraag bevestigend moeten worden beantwoord. Daarbij
maakt het niet uit of de winst al dan niet wordt besteed aan de verwezenlijking van
een ideëel doel. Dit laatste kan het geval zijn als de onderneming wordt gedreven
in de vorm van een vereniging of een stichting.
Verplichtingen
1. Verblijfsrecreatie leden van RECRON zijn verplicht zich te conformeren aan de
RECRON-voorwaarden.
In de bijlagen treft u deze voorwaarden aan. Er zijn vijf soorten: voor vaste-,
seizoen- en toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties. Bij
mogelijke conflicten tussen recreant en ondernemer toetst de Geschillencommissie
Recreatie haar uitspraken aan deze standaardvoorwaarden. RECRON-leden zijn
verplicht om de uitspraak van deze commissie na te komen.
2. Van RECRON-leden wordt verwacht dat zij gebruik maken van het RECRON-logo,
de RECRON-vlag en het RECRON-schild. Deze zijn te bestellen bij RECRON
Service.
Verwerking van de aanvraag
1. Nadat RECRON uw aanmelding in de vorm van een volledig ingevuld en
ondertekend aanvraagformulier heeft ontvangen wordt de ballotageprocedure in
werking gezet. Daarvoor is het vanzelfsprekend wel van belang dat u een
kopie van het Uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
hebt bijgevoegd.
Een ter zake bevoegd persoon dient het vragenformulier te ondertekenen.
2. Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een balloteur. Dit is een RECRONmedewerker uit uw district of uit uw bedrijfsgroep. De balloteur gaat na of u aan
bovengenoemde vereisten voldoet.
3. Zijn er geen bezwaren, dan wordt uw bedrijf toegelaten.
Een eventuele afwijzing wordt vertrouwelijk behandeld.
4. Uw rechten als RECRON-lid gelden vanaf het moment dat u officieel wordt
toegelaten. Vanaf dat moment kunt u dus een beroep doen op de diensten van
RECRON en producten bestellen bij RECRON-Service.
RECRON streeft ernaar de tijd tussen ontvangst van uw aanmelding en acceptatie
zo kort mogelijk te laten zijn. Wanneer u alle gegevens op het
aanmeldingsformulier correct hebt ingevuld en de juiste papieren hebt bijgevoegd
kan het lidmaatschap binnen 1 à 2 maanden een feit zijn!

