
WAAROM EEN KEURMERK?
Het keurmerk NL Actief bevestigt onafhankelijk dat u aan de standaard kwaliteitseisen van de branche voldoet. Voor u van 
belang zodat u weet dat u alle zaken goed op orde heeft. Voor de sporters (uw leden) is dit belangrijk omdat zij zo verzekerd 
zijn van een prettige omgeving waarin zij verantwoord en veilig kunnen bewegen.

KWALITEITSEISEN
Leden van NL Actief dienen aan de volgende 3 pijlers te voldoen:

1. Wet- en Regelgeving
De eerste pijler is het voldoen aan wet- en regelgeving. Vul hiervoor het formulier in op ‘Mijn NL Actief’ (tabblad ‘Keuring’). 
Hierbinnen is ieder bedrijf verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Een RI&E vormt als het ware 
het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s van uw bedrijf liggen, kunt u de juiste maatregelen nemen. 
Branchevereniging NL Actief heeft hiervoor een digitaal stappenplan ontwikkeld die u kunt invullen. De voorbereiding en 
het invullen van de verplichte onderdelen kosten wel wat tijd. Reken op een dagdeel. De onderdelen waar u nog aan moet 
werken worden in de digitale ‘to-do’ lijst opgeslagen zodat u weer verder kunt waar u was gebleven. Als u klaar bent kunt u 
het ‘plan van aanpak’ uploaden in het bovenstaande formulier.
Ga direct aan de slag via de volgende link: http://www.rie.nl/instrumenten/fitnesscentra/
Het is voor NL Actief leden ook mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het invullen van de RI&E. Tegen een gereduceerd 
tarief komt er een adviseur langs om de RI&E samen met u in te vullen. De voorbereiding zult u echter nog steeds zelf 
moeten doen. Mocht u hier gebruik van willen maken dan kunt u contact opnemen met ons kantoor: info@nlactief.nl of 
085-486 9100.

2. Algemene leveringsvoorwaarden
De algemene leveringsvoorwaarden die wij hebben opgesteld met de Consumentenbond dient u als enige overeenkomst, 
zowel online als offline, aan te bieden. Deze leveringsvoorwaarden moeten zichtbaar zijn op uw website en aan elke sporter 
met wie u een overeenkomst aangaat worden meegegeven. De leveringsvoorwaarden vindt u hier op onze website PDF 
of op ‘Mijn NL Actief’ (tabblad ‘Downloads’ vindt u meerdere bestandsvormen) . Als u het op orde heeft dan kunt u het 
aanvinken op ‘Mijn NL Actief’ (tabblad ‘Keuring’).

3. Register NL Actief
Door u te positioneren met uw adres, activiteiten en faciliteiten op de website van NL Actief zorgt u ervoor dat consumenten 
in de buurt een centrum kunnen kiezen die voldoet aan hun persoonlijke behoefte. Verder brengen we het register onder 
de aandacht bij de (rijks)overheid, zorg en welzijn en als het gaat om bewegen voor specifieke doelgroepen. U kunt uw 
activiteiten en faciliteiten aanvinken in ‘Mijn NL Actief’ (tabblad ‘Aanbod’). Als u alles voor elkaar heeft zullen uw gegevens 
worden weergegeven en ontvangt u van ons een raamsticker en de toolkit (met logo’s, webbanners en social media dia’s) 
waarmee u zich kunt profileren als erkend NL Actief centrum.

ONAFHANKELIJKE TOETSING
De toetsing of een sport- of bewegingscentrum voldoet aan de kwaliteitseisen hebben we belegd bij de onafhankelijke 
stichting LERF. Op hun website vindt u meer informatie. Hier staan ook de procedures voor ketens en preventiecentra.
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