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SPELREGELS MUP  
STICHTING ARMOEDEFONDS 

 

Een MUP is een laagdrempelig uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. Een MUP stelt haar 

organisatie/locatie beschikbaar om menstruatieproducten te verstrekken aan (jonge) vrouwen die 

daar niet altijd het geld voor hebben. Als MUP zorg je ten alle tijden dat je je aan de spelregels houdt*.  

 

Spelregels MUP 

• Uitgiftepunt is laagdrempelig, meerdere malen per week bereikbaar voor klanten en/of 

eventuele bezoekers van buitenaf. 

• Menstruatieproducten worden gratis aangeboden aan de minima. Organisaties die met 

entreekosten werken of een puntensysteem, dienen zich hier ook aan te houden. 

• De producten zijn uitsluitend bedoeld voor de minima en niet voor eigen gebruik, verkoop aan 
derden, commerciële doeleinden of verlotingen, dit is absoluut verboden*  

• Een uitgiftepunt zorgt voor een enthousiaste vrijwilliger die verantwoordelijk is voor de MUP 

en met regelmaat een terugkoppeling kan geven over het verbruik, reacties etc.  

• Verantwoordelijke contactpersoon bestelt tijdig nieuwe producten. 

• Eventuele wijzigingen rondom de MUP; contactpersoon, adres etc worden spoedig 

doorgegeven via actie@armoedefonds.nl. 

• Als MUP ben je een uitgiftepunt en géén distributiepunt dat andere locaties bevoorraad.  

• Bij communicatie uitingen rondom je MUP, stellen wij het zeer op prijs dat Stichting 

Armoedefonds als initiatiefnemer wordt genoemd.  

• Gebruik bij online communicatie #MUPNL. 

 

Afname menstruatieproducten 

• Heb je als MUP een buitenlocatie (minibieb of weggeefkast) dan neem je max. 1 kleine doos 

per maand af.  

• Overige MUP’s kunnen max. 4 dozen afnemen per maand. Voorbeeld: help je 100 (jonge) 

vrouwen, dan neem je 1 doos af per maand.  

• Is er bij jouw MUP vraag naar menstruatiecups, neem dan contact op met het Armoedefonds 

via actie@armoedefonds.nl en vraag naar de mogelijkheden.  

 

 

* Overtreding kan leiden tot uitsluiting als MUP 
 

Disclaimer: het Armoedefonds spant zich in om elke MUP te bevoorraden.  

Zij is daarbij ook afhankelijk van de inspanningen van leveranciers en de beschikbaarheid van producten en 

financiën. De inhoud van de pakketten zal daarom ook variëren.  
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