
Gedragscode Weekje Weg vakanties Gast / groepsvakantie 
 
Om er met elkaar een gezellige vakantieweek van te maken is het fijn  
om duidelijke afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. 
De gedragscode (zoals hieronder vermeldt) geldt voor alle gasten van  
Stichting Weekje.  
 
Ondertekende, hierna genoemd ‘gast’, verklaart door ondertekening: 

 de gedragscode te kennen, 

 niet tegen de gedragscode in te zullen handelen, 

 er zorg voor te dragen dat zijn/haar medereizigers/kinderen handelen naar deze gedragscode 
 
De gedragscode is gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en de veiligheid van 
alle deelnemers, begeleider(s) en campingcontactpersoon (ccp) te waarborgen.  
 
De gast verklaart:  
  

Omgang 

 Andere met respect te zullen behandelen. Niet te pesten, discrimineren of roddelen, 

 Eventuele problemen mondeling op te lossen, geen dreigementen te uiten en geen 
(voorwerpen als) wapens te gebruiken/mee te nemen, 

 Dat iedere vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard tussen 
begeleiding en deelnemers absoluut onaanvaardbaar is, 

 Dat seksueel gedrag tussen hem/haar en andere deelnemers onderling op geen enkele 
manier als vervelend door anderen ervaren zal kunnen worden,  
 
Verantwoordelijkheid 

 Zorgvuldig om te gaan met andermans spullen, spullen van de vakantielocatie en Stichting 
Weekje Weg, 

 Zelf de verantwoordelijkheid over zijn/haar kinderen te dragen en over datgene wat zij doen, 

 De begeleider(s) niet in te schakelen als oppas voor zijn/haar kinderen,  

 Dat zijn/haar gezondheidstoestand geen risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of 
veiligheid van hem/haar of andere gasten en/of de uitvoering van de reis, 
 
Accommodatie en verzorging 

 Gezamenlijk de vakantielocatie, de accommodatie en de omgeving schoon te houden, 

 Mee te helpen met het dekken en afruimen van de tafels en het vullen/legen van de 
vaatwasser, 

 Afval weg te gooien in de daarvoor bestemde prullenbakken/containers, 

 Op tijd te zijn voor de maaltijden en, samen met de kinderen, aan tafel te blijven tot iedereen 
klaar is, 

 De begeleiding te informeren wanneer men niet op tijd kan zijn voor een maaltijd, 

 De begeleiding te informeren als de vakantielocatie verlaten wordt en aan te geven hoe laat 
men verwacht terug te zijn,  

 Zijn/haar kinderen uit de keuken te houden, 
 
Alcohol en drugs 

 Alcohol en (uitsluitend) soft drugs in zeer geringe mate te nuttigen, 

 Uitsluitend buiten te roken en buiten het bereik van kinderen, 
 
Omgeving 

 Voorzichtig te zijn met vuur en dit niet te ontsteken in een brandgevaarlijke omgeving, 

 Rekening te houden met de kleine kinderen die eerder op bed liggen, 

 Na 21:30 uur stil te zijn in en rond het huis en dat zijn/haar kinderen zich uiterlijk om 22:00 uur 
in de slaapvertrekken bevinden, 

 
SANCTIES 
Indien deze regels moedwillig worden overschreden of op grove wijze worden geschonden, 
kan dit voor Stichting Weekje Weg aanleiding zijn om de gast naar huis te sturen. Een 



eventueel betaalde eigen bijdrage en/of andere kosten die hieruit voortvloeien zijn voor 
rekening van de gast. 
 
Hierbij onderschrijf ik,  ………………………………………….., (gast van Stichting Weekje Weg) het 
bovenstaande. 
 
Datum: ….. - ….. - ……….   Handtekening: 

………………………………………………… 

 

Gedragscode Weekje Weg vakanties Gast / individuele gezinsvakantie 
 
Om er met elkaar een gezellige vakantieweek van te maken is het fijn  
om duidelijke afspraken te hebben over hoe we met elkaar omgaan. 
De gedragscode (zoals hieronder vermeldt) geldt voor alle gasten van  
Stichting Weekje.  
 
Ondertekende, hierna genoemd ‘gast’, verklaart door ondertekening: 

 de gedragscode te kennen, 

 niet tegen de gedragscode in te zullen handelen, 

 er zorg voor te dragen dat zijn/haar medereizigers/kinderen/(eventuele bezoekers) handelen 
naar deze gedragscode 

 
De gedragscode is gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen en de veiligheid van 
alle deelnemers, begeleider(s) en campingcontactpersoon (ccp) te waarborgen.  
 
De gast verklaart:  
  

Omgang 

 Andere met respect te zullen behandelen. Niet te pesten, discrimineren of roddelen, 

 Eventuele problemen mondeling op te lossen, geen dreigementen te uiten en geen 
(voorwerpen als) wapens te gebruiken/mee te nemen, 

 Dat iedere vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard tussen 
begeleiding en deelnemers absoluut onaanvaardbaar is, 

 Dat seksueel gedrag tussen hem/haar en andere deelnemers onderling op geen enkele 
manier als vervelend door anderen ervaren zal kunnen worden,  
 
Verantwoordelijkheid 

 Zorgvuldig om te gaan met andermans spullen, spullen van de vakantielocatie en Stichting 
Weekje Weg, 

 Zelf de verantwoordelijkheid over zijn/haar kinderen te dragen en over datgene wat zij doen, 

 De campingcontactpersoon niet in te schakelen als oppas voor zijn/haar kinderen,  

 Dat zijn/haar gezondheidstoestand geen risico’s met zich meebrengt voor de gezondheid of 
veiligheid van hem/haar of andere gasten en/of de uitvoering van de reis, 
 
Accommodatie en verzorging 

 Gezamenlijk de vakantielocatie, de accommodatie en de omgeving schoon te houden, 

 Afval weg te gooien in de daarvoor bestemde prullenbakken/containers, 

 Op tijd te zijn voor de gezamenlijke maaltijden en, samen met de kinderen, aan tafel te blijven 
tot iedereen klaar is, 

 De campingcontactpersoon te informeren wanneer men niet op tijd kan zijn voor een 
gezamenlijke maaltijd, 

 Eventuele bezoekers mogen ontvangen worden bij de accommodatie maar mogen niet blijven 
slapen, 
 
Alcohol en drugs 

 Alcohol en (uitsluitend) soft drugs in zeer geringe mate te nuttigen, 

 Uitsluitend buiten te roken en buiten het bereik van kinderen, 



 
Omgeving 

 Voorzichtig te zijn met vuur en dit niet te ontsteken in een brandgevaarlijke omgeving, 

 Rekening te houden met de kleine kinderen die eerder op bed liggen, 

 Tussen 23:00 en 07:00 uur stil te zijn i.v.m. de nachtrust van overige gasten op het 
recreatieterrein  

 
SANCTIES 
Indien deze regels moedwillig worden overschreden of op grove wijze worden geschonden, 
kan dit voor Stichting Weekje Weg aanleiding zijn om de gast naar huis te sturen. Een 
eventueel betaalde eigen bijdrage en/of andere kosten die hieruit voortvloeien zijn voor 
rekening van de gast. 
 
Hierbij onderschrijf ik,  ………………………………………….., (gast van Stichting Weekje Weg) het 
bovenstaande. 
 
Datum: ….. - ….. - ……….   Handtekening: 
………………………………………………… 

 


