
EROTIKEU
 
formatie voor mannen en vrouwen die werkzaam zijn als prostituee in 

bedrijf met het EROTIKEUR vignet. 

\Vat is EROTIKEUR: 

~ 

EROTlKEUR is eel1 keurmerk voor re!axbedrijven (clubs prlvchuizcn ell esconbedrijven) een
 
keurmerk let op de kINaliteit van de bcdrijven die er bij aangesloten zijn.
 
De expJoitantcn van EROT1KEUR hebben 7..ich bereid vcrklaard zich te houden aan de regels
 
die door de stichting EROTIKEUR zijn opgesteld.
 

WeJkr J'egcls ? 

De samenwerkcnde brancheorganisaties hebben regels opgesteld \,vaaraaJl in hun visie elk 
prostitutie bcdrijf minimaal zou moeten voJdocn. 
Deze regels omvatten tal van zaken o.a. de medische controles, het (lfrekenen, de omgang met 
derden (belasting), de arbeidsvoorwaarden en de veijigheid. 
Het keurmerk heeft geen regels voor de prostituees zij worden ais zelfstandig gezien en de 
feitelijke dicnstverlening van prostituees valt elus niet oneler de regelgeving 
EROTIKEUR beperkt zich tot zaken tussen de prostituee en het buis, hetze!fde geld voor de 
klanten want oak voor hen is dit keunnerk bcdoeJd. 
20 is het verplichl: dat elke zaak met het keurmerk een huishoudelijk regelcment heeft voor 
zowe! klant als prostituee en als er zich desondanks tach cen gcschil voordoet is het mogelijk 
je Ie beroepen op deze regcls 

Een gcschil, wat nu ? 

Als.ie cen crnstig verschil van mening hebt met de exploitant of erger nag en je 'Nord 
benadeeld dan kun je als hierbij de regis van EROTlKEUR worden ovcJ1reclen cen beroep 
cloen op EROTIKEUR en zij 7.:aj de zaak clan in behandeling l1CmCIl, als heL problccm 
oplosbaar is zal EROTIKEUR bemjddelen maar in een ernstiger gevaJ zal de geschil!encom
missie een uitspraak doen die bindend is, het is z.elfs mogelijk dat de exploilant her rechl. 
vediest 0111 EROTIKEllR te rnogen voeren. 

'Vat is het docl vall EROTJKEUR. 

Het uiteinedelijke doei van EROTIKEUR is dat cr op iets langer<::~, termijn een normale 
branche ontstaat waar geen plaats is voor Iieden die niet correct zijn en tevens wil EROTT
KEUR de arbeidsvoorvvaarden en omstandigheden van prostituees verbetercn 

Het is daarom oak belangrijk dat jij, als je een nieuvve werkplek zoekt, jc keuze mede !aat 
afhangen van het hebben van het ke~erk, als jij kiest voor een bedrijf met het EROTT
KEUR ondersteun je de mensen die hun best daen dar er verbctel-ingcn komen en geefje de 
anderen mindel' kans. 

EROTIKE[/R VOOR PROSTITUEES EEN ZEKERHEID 
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GASTEN INFORMATIE
 

o
 
Wat is EROTIKE,UR? 

, 

EROTIKEUR is een keurmerk Vaal' reJaxbedrijven (clubs privehuizen en escortbedrUven) het 
keurmerk wil een waarborg zUn voor de kwaliteit van bet bedrijfvvat het vignet vnert. 
De bedrijven die het vignet voeren hebben zich bereid verklaard zich te houden aan de regels 
die zijn opgesteld door de stichting EROTlKEUR, 
Deze regels hebben aIleen betrekking op de zaken die het bedrijfbctrctfen, over de dienstver
lening van de prostituees spreekt EROTIKEUR zich niet uit orndat de onat11ankelijkheid van 
de prostituees van groat belang 'vyord gedchr 

Wat doet EROTIKEUR ? 

EROTIKEUR waakt over de kwaliteit van de bedrijven, zij let op tal van zaken zoals o,a, 
uw veiligbeid, de medische controles, arbeidsomstandigheden en het cOrl'eet omgaan met 
gasten en prostituees, verder geeft EROTIKEUR u de zekerheid dat u l1iet ongewilt meewerkt 
aan criminele nevcn aktiviteiten van sommige exp!oitanten. 
Bij een EROTlKEUR bedrijfbent LI er van verzekerd dat zowel u ais gast als ook de 
prostituee correct worden behandeld. 
De bedrijven worden regelmatig gekontroleerd op cle naleving van de regels deze controles 
vind ook plaats gedurende het jaal' en kunnen op elk moment van de dag plaats vinden 
In elk bedrijfwat het EROTIKEUR vignet clraagt vind u cel1 huisbouclelijk regelement voor 
gasten, elit regelement is bedoeld om duiclelijkheid te verschaffen over hoe het bcdrijC met u 
wcost am te gaan, 
Als het oover-boopt toch tot een conf1ikt situatie komt kunt u als gast zich wenden tot de 
Stichting EROTIKEUR en in het uiterstc geval kunt u Lich wenden lor de geschillencommis
sie welke is verbonden aan het keurrnerk. 

Waf is het doel vall EROTIKEUR ? 

--" Het uiteindelijke doel van EROTIKEUR is dat er op iets langere tennijn een normaal 
fuktionerende bedrijfstak ontstaat waar gecn plaats meer is voor lieden die met de nonnale 
omgangs nonncn niet zo nou nemen, 
Het is ook daarom belangrijk dat u, ais u cen relaxbedrijf bezoekt, een verschij maakl tussen 
bed,:ijven met en zander EROTIKEUR 

EROTIKEUR EEN WAARBORG VOOR
 
VEILIGHEID EN ZEKERHEID.
 

(1d Y Q) -I fcvl, 


