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Ontvang meer informatie!
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De Good Travel Seal certificering maakt deel uit van het op duurzaam
reizen gerichte Good Travel Guide platform, die bestemmingen en
bedrijven promoot bij voor reizigers die op zoek zijn naar een 'groene'
vakantie.

Het Good Travel Seal duurzaamheidslabel wordt toegekend aan toeristische
ondernemingen voor hun inzet op het gebied van milieuvriendelijk management, sociale
verantwoordelijkheid, gezondheid en veiligheid.

Speciaal voor MKB's

Het keurmerk  is speciaal gemaakt voor
middelgrote- en kleine familiebedrijven
(MKB's), uiteraard kunnen ook grote
bedrijven worden gecertificeerd.

Wat is de Good Travel Seal? 

Toeristische sector

Bedrijven in de toeristische sector kunnen
worden onderscheiden voor hun toewijding aan
duurzaamheid: hotels, B&B's, campings, bars,
restaurants, golfbanen, duikcentra, rondvaarten
en bootverhuur, autoverhuurders, organisaties
voor destinatie marketing en VVV's. 
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Gemeenten met een duurzame ambitie wordt
aangeraden om hun bedrijven te wijzen op de 

Good Travel Seal
 

Het hebben van gecertificeerde bedrijven op uw bestemming maakt het aantrekkelijk
voor milieubewuste reizigers!
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Ons keurmerk is zeer
betaalbaar en wordt

geleverd met de gratis
add-on Virus-Aware Seal

om bedrijven te
certificeren die alle

viruspreventie
maatregelen in acht

nemen, in het bijzonder
met betrekking tot

COVID-19.

Betaalbaar

Het keurmerk werkt
wereldwijd. Wij werken

samen met lokale
deskundige organisaties
en vertegenwoordigers,

die de certificering onder
een andere merknaam
kunnen introduceren. 

 Wereldwijde
dekking

U wordt verzocht de rapportage op ons online platform in te vullen
en bewijsstukken in te dienen. Hieruit zal blijken in welke mate uw
bedrijf maatregelen voor duurzaam en verantwoord toerisme
implementeert. 

Niet zomaar een certificeringsprogramma...

Unieke pluspunten van de Good Travel Seal zijn: transparantie, betaalbaar en de
wereldwijde dekking. 

Aan  de hand van een 
 openbaar toegankelijke
Scorekaart tonen we de

duurzaamheidsprestaties
van toeristische bedrijven.

Op deze manier kan er
geen sprake zijn van

greenwashing. 

Transparant
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De informatie op het platform zal vervolgens worden beoordeeld
door een team van deskundigen, dat zal beoordelen hoeveel van
de criteria door uw bedrijf zijn behaald. 

Een onafhankelijke auditor zal deze criteria verifiëren door een
bezoek te brengen aan uw bedrijf. De audit kan online (met een
videogesprek) of ter plaatse worden uitgevoerd. 

De bevindingen van de audit zullen gebruikt worden om een
definitief besluit te nemen over de certificering. Het resultaat zal
een score (percentage) zijn. Als deze voldoende is, ontvangt u de
Good Travel Seal en het certificaat. 

Thema's Generieke criteria
Sectorspecifieke criteria
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Hoe werkt de certificering?
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Accommodaties kunnen ook
worden vermeld op

EcoHotels.com, een alternatief
voor de grote en dominante

sites voor hotelbookings.

U kunt onder de aandacht
worden gebracht op

Sustainable First, een
platform dat inspanningen op
het gebied van duurzaamheid

in het toerisme erkent. 

Promotievoordelen!

Vergroot uw zichtbaarheid onder milieubewuste reizigers is samenwerking met de
 Good Travel Guide sociale media platforms. 

Als uw bedrijf een certificering met minstens 2-sterren heeft gekregen, wordt het
door onze partners gepromoot bij een wereldwijd publiek. 
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3 Certificeringsniveaus:

De onderwerpen: 

Inkoop & verkoop, eten
en drinken. Toegankelijkheid Voorkomen van

vervuiling  en overlast

Sociaal welzijn &
Lokale werkgelegenheid Energie & klimaat Natuur, landschap

& Groene Zones

Voorkomen van
uitbuiting Afval Cultureel erfgoed

Gezondheid & veiligheid Water Informatie

Niveaus % Punten Audit Proces

1-Ster

3-Sterren

2-Sterren

Ten minste 50%

Ten minste 95%

Ten minste 75%

Beoordeling op afstand

Online/Audit op
bestemming

Online/Audit op
bestemming
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Een uniek  voordeel van het keurmerk is de transparantie. Aan de hand van een
openbaar toegankelijke Scorekaart laten bedrijven zien op welke
duurzaamheidsaspecten zij goed presteren. Een label alleen werkt niet, maar je
prestaties laten zien wel! 
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In de Good Travel Guide laten we per gemeente zien waarin de gecertificeerde bedrijven
uitblinken. Dat is een extra beloning voor hun duurzaamheid. Hieronder een voorbeeld
uit Bonaire.

Laat zien wat je doet!
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Gecertificeerde bedrijven
gebruiken 19% minder

water, 24% minder afval
en 10% minder CO2.

Maak duidelijk dat uw
bedrijf voldoet aan de eisen

van een verantwoorde
certificering!

TEVREDEN GAST =
HOGERE

WAARDERING 

VOETAFDRUK
VERMINDEREN

GEPASTE
TOEWIJDING
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Certificering  bevordert
het management en de

kwaliteit van de
dienstverlening. 

Kostenoverzicht 

Bij eventuele noodsituaties die
bedrijven zwaar treffen, bieden wij
een gratis periode van drie
maanden. U kunt aanspraak maken
op deze gratis periode wanneer uw
inkomsten met meer dan 50% zijn
gedaald; dit geldt ook voor de
komende jaren. De jaarlijkse
certificeringskosten zullen pas na
deze periode van drie maanden van
toepassing zijn. 

3 maanden gratis
in COVID-tijd! 

De Virus-Aware certificering  wordt de
bedrijven aangeboden als een gratis
aanvulling op de Good Travel Seal, om
zowel de bedrijven als hun gasten te
beschermen en om de bedrijven voor
te bereiden op heropening in de
nasleep van de COVID-19 pandemie.

Gratis aanvulling:
Virus-Aware Seal!

Hieronder de kosten voor de Good Travel Seal.  Er zijn geen registratiekosten.  
Afhankelijk van de situatie kunnen er extra kosten verbonden zijn aan audits.
 

 

Micro / 1-5

BEDRIJFSGROOTTE / AANTAL KAMERS OF FTE 

Klein / 6-10 

Middelgroot / 11-30

Groot / 31-50

Extra groot / 51+

GD LEDEN NIET-GD LEDEN

€100.00

€167.00

€268.00

€368.00

€435.00

€150.00

€250.00

€400.00

€550.00

€650.00

Zoals u kunt zien krijgen bedrijven in Green Destinations en QualityCoast gemeenten
een korting van 33% 
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    Wij zijn het team van de Good Travel Guide zeer dankbaar. Vanaf het

begin hebben zij ons zeer goed begeleid om het certificeringsproces te

begrijpen en om een systeem op te zetten dat voor ons werkt. Het team

heeft veel geduld met ons en met de bedrijven. Het is een plezier om met

hen te brainstormen nu de vraag naar de Blue Destination Company

Certification blijft groeien. 

Elk bedrijf kan zijn plaatsgenoten oproepen om samen mee te doen. In geval van
speciale acties kunnen wij aantrekkelijke kortingen aanbieden.

Ook is uw bedrijf aantrekkelijker voor de milieubewuste reiziger naarmate er méér
bedrijven meedoen aan de Good Travel Seal. 

Ga samen voor voor een duurzame bestemming! Good Travel ondersteunt u hierbij.        

Wat zeggen zij? 
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Good Travel Seal, uw bestemming? 

Er zijn 3 verschillende vormen van samenwerking om het
certificeringsprogramma op nieuwe bestemmingen te

introduceren:

Met
ondersteuning

van een
gemeente

Met
ondersteuning

van lokale
experts

Met een
onafhankelijke

auditor

- Ghislaine Monte

Project leider van Bonaire Blue Destination certification
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Tot 16%

Het hebben van gecertificeerde
bedrijven op uw bestemming kan

de score voor maar liefst 32
criteria van de Green Destination

Standaard verhogen.

Elk bedrijf dat meedoet aan de Good Travel Seal maakt de
gemeente een beetje duurzamer. Dat merkt u als u aan

Green Destinations or QualityCoast meedoet!

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Rapenburg 8, Leiden, Netherlands
certification@goodtravel.guide

www.goodtravelseal.com

 Wanneer ten minste 20% van de
lokale bedrijven de Good Travel
Seal gebruikt, kan de score voor
certificering van de bestemming
met 16%  stijgen (8% is voldoende

voor een extra Award-niveau).

Kom verder in uw zoektocht naar duurzaamheidscertificering
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