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Logiespartnerschap Scheldeland 

 
1.  Partnerschap voor logies gelegen in Oost-Vlaams Scheldeland 

 
Het promoten van Scheldeland als toeristische bestemming is dé kerntaak van Toerisme 
Scheldeland vzw. Toerisme Scheldeland, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 
Provincie Antwerpen bundelen hiervoor de krachten. De doelstelling is om Scheldeland 
op een duurzame, toekomstgerichte manier te ontwikkelen als een toeristische 
bestemming. Daarbij is er specifieke aandacht voor de bevordering van het 
verblijfstoerisme. De logies in de regio betrekken we dan ook graag nauw bij onze 
werking. 

 
De logies die in onze marketing een prominente plaats wensen kunnen zich engageren 
voor een GRATIS partnerschap met Toerisme Scheldeland. Het gaat om een vast 
partnerschap met jaarlijkse herbevestiging. 

 
2. Inhoud partnerschap voor de logiesuitbater 

Logies die zich inschrijven worden als partners meegenomen in de promotionele 
communicatie van Toerisme Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen. Via dit 
partnerschap zullen logiesuitbaters uit Oost-Vlaams Scheldeland niet alleen actief 
betrokken worden in de promotievoering van Toerisme Scheldeland en Toerisme 
Oost-Vlaanderen maar ook zal het logies zichtbaar aanwezig worden in het 
promotioneel aanbod van de regio. 

 
De huidige communicatiemiddelen van Toerisme Scheldeland en Toerisme Oost-
Vlaanderen bestaan o.a. uit: 

• Websites: www.scheldeland.be en www.routen.be  

• Online kanalen : facebook, instagram, nieuwsbrieven  

• Offline media zoals gedrukte magazines  

• Perswerking: journalisten én influencers/bloggers met focus op Vlaanderen en 
Nederland 

 
Deelnemende logies krijgen een eigen pagina op de website www.scheldeland.be én 
worden opgenomen in de campagne(s), zij het via vermelding in een eventuele 
publicatie, zij het via promotie via de online kanalen. Toerisme Scheldeland behoudt zich 
het recht om te beslissen op welke manier en via welk kanaal de logies worden 
opgenomen. 

 
3. Deelnamevoorwaarden 

1. Je bent erkend door Toerisme Vlaanderen en in orde met de 
stedenbouwkundige verordeningen van uw gemeente en bijgevolg ook 
wettelijk in orde als logiesbedrijf (www.logiesdecreet.be) 

2. Je bezorgt promotionele info én professioneel uitziende foto’s die door 
Toerisme Scheldeland én Toerisme Oost-Vlaanderen rechtenvrij gebruikt 
kunnen worden ter promotie. 

http://www.scheldeland.be/
http://www.routen.be/
http://www.scheldeland.be/
http://www.logiesdecreet.be/
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3. Je bent bereid om op vraag van Toerisme Scheldeland of Toerisme Oost-
Vlaanderen 1x per jaar mee te werken aan een promotionele actie (een 
gratis overnachting met ontbijt voor 2 personen of een gelijkwaardig 
alternatief vb. gebruik van de locatie) i.s.m. een  journalist/ influencer/ 
blogger. In ruil krijg je extra online promotie (vb. via een blog, 
instagram,…). 

4. De deelnemer promoot de bestemming Scheldeland ook via zijn eigen 
kanalen (website, nieuwsbrieven, advertenties, social media, …). We 
vragen aan de deelnemers om op zijn minst op de eigen website Toerisme 
Scheldeland te vermelden en te verwijzen naar onze website 
www.scheldeland.be voor toeristische info.  

5. Partner worden op de sectorwebsite van Toerisme Oost-Vlaanderen 
www.sector.tov.be voor het gemakkelijk aanvragen van brochures en 
gunstige aankoopvoorwaarden bij het bestellen ervan 
(https://sector.tov.be/brochures-bestellen/) en inschrijven voor de 
sectornieuwsbrief. 

6. Je bent bereid tot medewerking of deelname aan onderzoeken of 
enquêtes gevoerd door de onderzoeksdienst van Toerisme Oost-
Vlaanderen of Toerisme Provincie Antwerpen. 

7. De deelnemer gaat akkoord met volgende werkwijze en gevolgen naar 
aanleiding van klachten: bij 2 of meer gegronde klachten van 
consumenten/klanten over het aanbod/logies of de logiesuitbater, wordt de 
mogelijkheid tot deelname aan huidige en/of toekomstige acties voor dit 
logies ingehouden.  

 
Gegronde klachten: klachten gebaseerd op kwaliteits- en/of 
hygiënenormen en/of in strijd met het Vlaamse Logiesdecreet; 
Huidige en toekomstige acties: er wordt ook schrapping in eventuele 
digitale onderdelen van de communicatie in het lopende jaar mee bedoeld. 
Bij toekomstige acties betreft dit het logiespartnerschap in het 
daaropvolgende jaar. Indien de logiesuitbater kan aantonen dat de 
reden/oorzaak van de klacht intussen verholpen/aangepast is, kan 
mogelijkheid tot deelname opnieuw overwogen worden door Toerisme 
Scheldeland en Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie 
Antwerpen. 

 
4. Aanvullende suggesties 

1. Bij voorkeur bevat jouw logies mogelijkheden rond hoe Scheldeland zich 
positioneert: aantrekkelijke en gastvrije bestemming, en samen genieten, 
sfeervolle uitvalsbasis voor een ideale fiets- of wandelvakantie kortbij huis, 
met in de hoofdrol de prachtige natuur en het rivierenlandschap. Begin 
2022 volgt er nog een document voor partners en webinar waarbij er 
dieper wordt ingezoomd op het DNA van de regio en de bijhorende 
verhaallijnen.  

2. Zorg voor kwaliteit in het aanbod en de service naar de klant verdient veel 
belang. Een sterke link met streekeigen producten en verhalen is een 
pluspunt. 

http://www.scheldeland.be/
http://www.sector.tov.be/
https://sector.tov.be/brochures-bestellen/
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5. Deelname partnerschap 

Wens je deel te nemen, schrijf je dan uiterlijk 16 januari 2022 in via deze link:  
https://www.scheldeland.be/inschrijving-logiespartner  
 
Bij vragen kan je terecht bij Anneleen Tilburgh, regiomedewerker Toerisme 
Scheldeland op (0)52 33 98 06 of via anneleen.tilburgh@scheldeland.be  

 
 

https://www.scheldeland.be/inschrijving-logiespartner
mailto:anneleen.tilburgh@scheldeland.be

