Algemene voorwaarden voor deelname aan NatuurWijs
natuurdagen
Reservering = uw mondelinge (telefonisch) of schriftelijke (brief/email) akkoord voor
deelname aan NatuurWijs natuurdagen, op basis waarvan NatuurWijs u een
opdrachtbevestiging en een factuur stuurt.
Reserveringsdatum = de datum waarop het gereserveerde programma plaats vindt.
Boekingsdatum = datum waarop u de reservering bij ons heeft gemaakt.
Opdrachtgever = de vertegenwoordiger van de school of de groep die de reservering
heeft gemaakt.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle Natuurdagen van Stichting NatuurWijs zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan de
natuurdagen (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer [nummer] en zullen
door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding voor deelname aan een NatuurWijs natuurdag
houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Stichting NatuurWijs worden bedongen, worden
evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting NatuurWijs ingeschakelde tussen
personen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding voor een
NatuurWijs natuurdag door Stichting NatuurWijs. Stichting NatuurWijs is gerechtigd
aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de deelname te
verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt
geaccepteerd, deelt Stichting NatuurWijs dit mee binnen tien (10) werkdagen na
ontvangst van de aanmelding.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Stichting NatuurWijs zijn vrijblijvend en Stichting NatuurWijs
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder
wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle in de folders en op de website genoemde prijzen zijn vermeld in euro's, BTW is
niet van toepassing.

4. Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14)
dagen na factuurdatum op Triodos Bank NL 37 TRIO 0254 702651 t.n.v. Stichting
NatuurWijs, doch voor aanvang van de NatuurWijs natuurdag(-en), tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Stichting NatuurWijs gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de
aanmelding en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan
wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de
prijsverhoging door Stichting NatuurWijs.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
De opdrachtgever is altijd en volledig eindverantwoordelijk voor de veiligheid alsmede de
aansprakelijkheid jegens derden van alle betrokkenen in zijn gezelschap. De
opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsen ongevallenverzekering die alle betrokkenen in uw gezelschap dekt: leerlingen,
leerkrachten en eventueel ouders.

6. NatuurWijs is een natuurprogramma
Zowel opdrachtgever als de NatuurWijzer kunnen op basis van de weersvoorspelling
besluiten tot verzetten of annuleren (in deze volgorde) van een reservering. Hierbij gaan
wij uit van de weersvoorspelling van het KNMI (www.knmi.nl) na 14.00 op de dag
voorafgaand aan uw reserveringsdatum. Komt u op een maandag of de dag na een
algemene feestdag dan kunt u ons bij twijfel altijd mobiel bereiken (het mobiele nummer
van uw NatuurWijzer). Onder ‘Slecht Weer’ verstaat NatuurWijs weersomstandigheden
waarbij het voor een NatuurWijzer onmogelijk is om de NatuurWijs natuurdag fatsoenlijk
uit te voeren.

7. Annulering: door de opdrachtgever
Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding voor een schoolklas
voor een NatuurWijs natuurdag. Indien de 14 dagen zijn verstreken bent u in geval van
annulering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
•
•
•

Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de NatuurWijs natuurdag:
50% van de prijs.
Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de geplande start van de
NatuurWijs natuurdag: 80% van de prijs.
Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de NatuurWijs
natuurdag: 100% van de prijs.

8. Annulering: door NatuurWijs
Indien NatuurWijs de reservering annuleert vóór 8.00 ’s morgens op de dag dat u ons
zou bezoeken (door slechte weersomstandigheden of om welke andere reden dan ook),
dan kan de natuurdag op een andere datum ingehaald worden.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen opdrachtgever en Stichting NatuurWijs (dan
wel door opdrachtgever ingeschakelde derden), is Stichting NatuurWijs niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de
zijde van Stichting NatuurWijs.
9.2 De administratie van Stichting NatuurWijs geldt als volledig bewijs van het bestaan,
de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever in een eventuele
gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit
dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Diversen
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Stichting NatuurWijs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Stichting NatuurWijs vast te stellen nieuwe rechtens
toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Stichting NatuurWijs is bevoegd om bij de uitvoering van de NatuurWijs
natuurdagen gebruik te maken van externe begeleiders en overige derden.
10.3 Copyright voor de NatuurWijs natuurprogramma’s berust bij Stichting NatuurWijs
evenals het eigendomsrecht van het lesmateriaal.

11. Toepasselijk recht en bevoegde persoon
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een
daartoe bevoegde onafhankelijke persoon in Nederland.
11.3 Voor Stichting NatuurWijs is de bevoegde persoon mw. Mr. E.M. van Gelder te
Amsterdam. Contactgegevens emmi_vangelder9@hotmail.com

