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Aanmeld ing nieuw vakantiegez in 
 

Beste aspirant-vakantieouder(s), 

 

Wij zijn heel blij met uw aanmelding als vakantiegezin. Maar voordat we u als vakantiegezin 

kunnen inschrijven willen we een aantal afspraken met u maken. Dit doen wij in het belang van het 

kind, maar ook in uw belang en om het verblijf van de kinderen in Nederland zo goed en plezierig 

mogelijk te laten verlopen.  

 

 

Voorwaarden 

1. Pax Kinderhulp verzamelt en registreert de gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde 

selectie van vakantiegezinnen en plaatsing van kinderen. Dit gebeurt op een zorgvuldige wijze, 

met name ook met betrekking tot uw privacy en die van de kinderen, zoals voorzien in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

2. Als vakantieouder dient u zorgvuldig om te gaan met de privacy van het vakantiekind en 

zijn/haar familieleden. Dit houdt onder meer in dat u niet alles over het kind zomaar aan 

anderen bekend mag maken. Vooral gevoelige informatie dient u voor derden geheim te 

houden. Denkt u hierbij ook aan de nodige terughoudendheid met mededelingen en/of foto’s 

van uw vakantiekind op sociale media. De regels zijn te vinden in ons privacy-protocol en onze 

gedragscode. Beiden zijn te vinden op www.paxkinderhulp.nl 

 

3. Elke vakantieouder gaat akkoord met de gedragscode. Deze gedragscode ontvangt u tijdens het 

huisbezoek en is te lezen op www.paxkinderhulp.nl 

 

4. Pax Kinderhulp behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen gebruik of 

niet langer gebruik te maken van uw aanbod vakantieouder te willen zijn. 

 

5. Voor plaatsing van vakantiekinderen is uiteraard de toestemming nodig van degenen die de 

ouderlijke macht over de kinderen uitoefenen. Tijdens het verblijf in Nederland 

vertegenwoordigt Pax Kinderhulp de ouders/voogden. Dit betekent dat Pax Kinderhulp, net als 

de ouders/voogden, het recht heeft het vakantiekind bij u weg te halen als er zich tijdens het 

verblijf van de vakantiekinderen een situatie voordoet waardoor naar onze mening het kind niet 

langer in uw gezin kan blijven. U dient dan te accepteren dat wij het kind in een vervangend 

gezin plaatsen. 
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6. De vakantiekinderen zijn verzekerd tegen ziekte- en repatriëringskosten. De actuele stand wat 

deze verzekeringen en ook aansprakelijkheidsverzekeringen kunt u vinden op onze website 

www.paxkinderhulp.nl onder ‘vragen’ nr. 14 en 15. 

 

7. Pax Kinderhulp dient altijd op de hoogte te zijn van de verblijfplaats van het vakantiekind. 

 

8. Mocht het kind onverwacht door de eigen ouder bij u worden opgehaald, dan moet u direct 

contact opnemen met uw contactpersoon voordat u het kind meegeeft. 

 

Benodigde formulieren  

Voordat wij u als vakantiegezin kunnen inschrijven dient u bovendien de volgende documenten (in 

origineel) aan te leveren: 

 

1. Een “verklaring omtrent het gedrag” (VOG) van alle personen van 18 jaar of ouder in uw 

huishouden. Deze verklaring kunt u via internet kosteloos bij het Ministerie van Justitie 

aanvragen. Onze medewerkster van de centrale administratie maakt daarvoor de link aan.   

2. Twee referentieverklaringen per vakantiefamilie; een van deze referenties moet een formele 

relatie betreffen, bijv. directeur, leerkracht, arts, predikant, de andere mág een informele 

relatie betreffen, bijv. buren, vrienden, collega’s, maar nooit familie. 

3. Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.  

 

Met het zetten van uw handtekening(en) op het inschrijfformulier verklaart u in te stemmen met 

bovengenoemde voorwaarden en onze gedragscode hebt gelezen. Ook verklaart u hiermee dat er 

in het verleden geen zaken zijn voorgevallen waarom een kind niet bij u geplaatst zou mogen 

worden. 

 

 

 

 

 


