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Deelnemersreglement SVWB  
 

 Een buitensportbedrijf dat lid wordt van de SVWB, wordt met ingang van 1 januari 2012 automatisch 
aspirant-lid.  

 De SVWB heeft de mogelijkheid om een aspirant-lid het lidmaatschap per de eerste van de maand op 
te zeggen.  

 Een aspirant-lid dient binnen 6 maanden te voldoen aan de eisen van de SVWB.  
 Het registreren in office manager is een verplichting.  
 Wij accepteren geen certificeringen van andere organisaties. 
 Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt automatisch verlengd voor 1 jaar, tenzij het 

lid zijn lidmaatschap voor 1 november van het betreffende jaar zijn lidmaatschap opzegt.  
 Ieder lid wordt 1 keer in de twee jaar ge-audit. De auditkosten zijn verdeeld over twee jaar en 

bedragen € 375 per jaar.  
 Iemand die niet voldoet aan de eisen van SVWB kan “bijzonder lid” worden, met dien verstanden dat 

hij geen uitingen (zoals logo, veiligheidshandboek etc.) mag gebruiken, mits hier nadrukkelijk 
schriftelijke toestemming van het bestuur aan ten grondslag ligt. 

 Ieder lid is verplicht om per omgaande stukken te overleggen zoals vastgelegd in ons 
veiligheidsprotocol, als hierom gevraagd wordt. Bij het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens 
volgt onmiddellijk royement van het lidmaatschap. 

  Er volgt ook nooit restitutie van het betaalde lidmaatschap, auditkosten etc.  
 Het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen polis is een voorwaarden in het 

lidmaatschap. Deze polis dient minimaal te voldoen aan dezelfde eisen, die de SVWB in haar polissen 
hanteert. Uit de praktijk blijkt dat hier vaak discussie over ontstaat. Als de polissen niet in de 
collectiviteit van de SVWB lopen (dit is namelijk niet verplicht) dient het bedrijf met een verklaring te 
komen, waaruit blijkt dat al hun activiteiten verzekerd zijn en dat zij voor de deelnemers een 
collectieve ongevallenpolis hebben afgesloten met de Rubrieken A en B tegen de verzekerde bedragen 
van respectievelijk € 10.000 en € 50.000 per persoon per gebeurtenis.  

 Tekortkomingen bij een audit dienen altijd binnen 6 weken verholpen te zijn, tenzij hier door de 
auditor een andere termijn aan verbonden wordt.  

 
SVWB lid/Aspirant lid 
Contributie     € 400,00 per jaar 
Bijdrage auditkosten    € 375,00 per jaar 
Online programma (basispakket)   € 29,50 per maand 
Eenmalige kosten Online programma   € 200,00 
 
Bijzonder lid 
Contributie      € 275 per jaar  
Alle bovengenoemde bedragen zijn excl 21,0% B.T.W.  
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