
 

Procedure Keurmerk Verantwoorde Affiliates  

(KVA) 

 
Stap 1: Affiliate neemt kennis van de op https://kva.nl/ beschreven Code Verantwoorde Affiliates en 
gaat zelf na of diens website voldoet aan deze code. Affiliate mailt naar aanvraag@kva.nl de volgende 
informatie: 
 

- KvK nummer waar affiliate website onder valt; 
- Naam website en link (url) naar de website welke wordt aangeboden voor het Keurmerk. 

 
Stap 2: KVA stuurt na ontvangst aanvraag een factuur (hoogte: € 1.500,- Exclusief BTW) naar Affiliate 
(factuur wordt verzonden via XY Legal Solutions B.V. met als titel: ‘Aanvraag KVA naam website’). 
Eveneens ontvangt Affiliate een e-mail vanuit KVA met daarbij gevoegd de Algemene Voorwaarden, 
en een Eigen Verklaring KVA. Affiliate wordt gevraag akkoord terug te mailen op deze e-mail. Zonder 
dit akkoord wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.  
 
Stap 3: Na ontvangst betaling, wordt de aanvraag binnen 21 dagen in behandeling genomen. Uiterlijk 

28 dagen na het starten van de behandeling vindt kennisgeving van het al dan niet ontvangen van het 

Keurmerk plaats via e-mail. Het ontvangen van het Keurmerk houdt in dat Affiliate vanaf het punt van 

het ontvangen van de goedkeuringsmail de afbeelding van het Keurmerk op de website mag plaatsen 

(waar eventueel aanvullende eisen aan gesteld kunnen worden naar inzicht van KVA; bijvoorbeeld het 

‘tracken’ van de afbeelding). Bij de jaarlijkse verlenging zal besloten worden of de afbeelding nog altijd 

zichtbaar mag blijven op de website. Het is Affiliate, indien Affiliate het Keurmerk draagt, toegestaan 

zijnde ‘houder van het Keurmerk’ naar buiten te treden. Indien besloten wordt het Keurmerk in te 

trekken, is Affiliate verplicht de afbeelding van het Keurmerk binnen 14 dagen van de website te 

verwijderen op straffe van een te verbeuren boete van € 1.000,- per dag voor zolang de overtreding 

voortduurt. Eveneens zal de website van Affiliate op een websitepagina ‘Ingetrokken Keurmerken’ van 

KVA geplaatst worden.  

 

Bij niet ontvangen Keurmerk, wordt de betaling niet teruggestort: de werkzaamheden zijn reeds 

verricht. Het is de verantwoordelijkheid van Affiliate om een website aan te dienen waarvan Affiliate 

verwacht dat deze aan de Code voldoet. 

 

Conform de Algemene Voorwaarden van KVA wordt het onderzoek verricht dat voorafgaat aan het al 

dan niet verlenen van het Keurmerk. 

 

Stap 4: Het Keurmerk is 1 jaar geldig, na dit jaar vindt automatische verlenging plaats volgens de 

Algemene Voorwaarden van KVA. Intrekken van het Keurmerk gebeurt eveneens volgens de Algemene 

Voorwaarden. 
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