Algemene voorwaarden
van toepassing op het natuuronderwijs van
Stichting Natuureducatie Bleijendijk
1. Begripsbepaling
1.1. Organisator: Stichting Natuureducatie Bleijendijk
1.2. Opdrachtgever: de school, in deze vertegenwoordigd door de schoolleider /
directeur die een overeenkomst aangaat met de organisator.
1.3. Deelnemer: de persoon (kind en/of volwassene) die feitelijk deelneemt aan
de activiteiten van de organisator, inclusief begeleiders vanwege de
opdrachtgever conform artikel 7.3
2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1. Voorafgaand aan het schooljaar inventariseert de organisator per telefoon of
email wat de wensen zijn van de opdrachtgever ten aanzien van het komend
schooljaar. De organisator probeert voor zover mogelijk rekening te houden
met eventuele voorkeuren van de opdrachtgever en stemt de jaarplanning
daarop af.
2.2. Een voorstel met data waarop de schoolbezoeken in het komend schooljaar
kunnen plaatsvinden wordt opgestuurd per email of post of overhandigd in
een overleg.
2.3. Indien een voorstel met data niet overeenkomt met de wensen en
mogelijkheden van de opdrachtgever, stelt deze de organisator hiervan zo
spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk (ook per email) op de hoogte,
waarna de organisator, indien mogelijk, de aanpassingen zal doorvoeren of
anders zal kijken naar eventuele andere mogelijkheden.
2.4. Ieder voorstel is vrijblijvend totdat de organisator en de opdrachtgever een
overeenkomst aangaan.
2.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever het
definitieve reserveringsoverzicht van de organisator voor akkoord
ondertekent en per post retourneert aan laatst genoemde.
2.6. Na ondertekening en retournering van het reserveringsoverzicht neemt de
organisator contact op met de opdrachtgever voor de uitwisseling van de
benodigde informatie.
3. Betaling
3.1. Na ontvangst van het ondertekende reserveringsoverzicht stuurt de
organisator een factuur.
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3.2. Indien een overeenkomst is aangegaan met een reserveringswaarde die
minder dan 400 euro bedraagt, dient dit bedrag ineens te worden betaald.
3.3. Indien een overeenkomst is aangegaan met een reserveringswaarde die meer
dan 400 euro bedraagt, is betaling in twee termijnen mogelijk.
3.4. De vervaldata van de betalingen worden op de factuur aangegeven.
4. Annulering
4.1. Na ondertekening van het reserveringsoverzicht is annulering van de
aangegane verplichting voor de organisator en de opdrachtgever in principe
niet mogelijk.
4.2. Bij slecht weer kunnen zowel de opdrachtgever als de organisator verzoeken
om het schoolbezoek te verplaatsen. Het besluit hierover wordt genomen op
de dag van de activiteit, in telefonisch overleg tussen de leerkracht en de
dienstdoende dagcoördinator van Stichting Natuureducatie Bleijendijk. Indien
besloten wordt om het schoolbezoek te verplaatsen, wordt in eerste instantie
gezocht naar een mogelijkheid binnen hetzelfde seizoen. Is dit niet mogelijk
vanwege de opdrachtgever of de organisator, dan wordt gezocht
naar
een alternatieve datum binnen hetzelfde schooljaar. Indien er geen passende
datum gevonden wordt binnen hetzelfde schooljaar, wordt het bedrag dat
gemoeid is met het desbetreffende schoolbezoek aan de school
gerestitueerd.
4.3. Stichting Natuureducatie Bleijendijk is een 100% vrijwilligersorganisatie.
Indien op enig moment onverhoopt sprake is van een tekort aan vrijwilligers,
neemt de organisator contact op met de opdrachtgever cq. de leerkracht voor
overleg. Indien dit overleg niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende
oplossing, zijn zowel de opdrachtgever als organisator gerechtigd de
desbetreffende aangegane verplichting te annuleren. In dat geval wordt het
bedrag dat gemoeid is met de geannuleerde aangegane verplichting aan de
school gerestitueerd.
5. Aansprakelijkheid
5.1. De organisator gaat ervan uit dat de deelnemers en begeleiders vanwege de
school (conform artikel 7.3.), op wie de overeenkomst betrekking heeft, door
de opdrachtgever zijn verzekerd voor ongevallen en aansprakelijkheid.
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5.2. Deelname aan activiteiten van de organisator geschiedt voor risico van
opdrachtgever en/of deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor
enige vorm van schade.
6. Maximale groepsgrootte
6.1. Om de kwaliteit van het natuuronderwijs te kunnen borgen is de grootte van
de bezoekende deelnemersgroepen aan maxima gebonden. Voor
kleutergroepen geldt een groepsgrootte van maximaal 30 kinderen. Voor de
overige groepen is de maximale groepsgrootte vastgesteld op 35 kinderen.
6.2. Het is voor opdrachtgevers niet mogelijk met de organisator een
overeenkomst te sluiten voor groepen waarvan de groepsgrootte het
maximum overstijgt.
6.3. Indien tijdens het schooljaar onverhoopt groepen, waarop de overeenkomst
betrekking heeft, door nieuwe aanwas groter worden dan bovenstaande
maxima, draagt de opdrachtgever zelf zorg voor een oplossing die ertoe leidt
dat niet meer dan respectievelijk 30 kleuters of 35 oudere kinderen aan het
geplande schoolbezoek zullen deelnemen.
6.4. Indien het de opdrachtgever niet lukt tot een oplossing zoals bedoeld in
artikel 6.3. te komen, is de organisator gerechtigd de desbetreffende
verplichting te annuleren, echter zonder dat de betalingsverplichting van de
opdrachtgever daarmee komt te vervallen.
6.5. De organisator behoudt zich het recht voor groepen die groter zijn dan de
hierboven aangegeven maxima voor een schoolbezoek te weigeren, zonder
dat de betalingsverplichting van de opdrachtgever daarmee komt te vervallen.
7.Vervoer en begeleiding
7.1. De opdrachtgever draagt zorg voor het vervoer van de deelnemers van en
naar de Boshut op Landgoed Bleijendijk, waar het natuuronderwijs wordt
gegeven.
7.2. Indien het de opdrachtgever niet lukt het vervoer zoals beschreven in artikel
7.1. te realiseren, en een schoolbezoek geen doorgang kan vinden, wordt de
organisator daarvan uiterlijk 24 uur van tevoren op de hoogte gesteld zodat
deze het vrijwilligersteam kan informeren. De betalingsverplichting van de
opdrachtgever komt niet te vervallen.
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7.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een schoolbezoek vanuit de school
wordt begeleid door de leerkracht van de desbetreffende groep en drie
ouders.
7.4. Indien het de opdrachtgever niet lukt de begeleiding zoals bedoeld in artikel
7.3. te realiseren, neemt deze uiterlijk 24 uur van tevoren contact op met de
organisator voor overleg. Indien dit overleg niet leidt tot een voor beide
partijen bevredigende oplossing, zijn zowel de opdrachtgever als organisator
gerechtigd de desbetreffende aangegane verplichting te annuleren. De
betalingsverplichting van de opdrachtgever komt daarbij niet te vervallen.
8. Beeldmateriaal
8.1. De organisator publiceert foto’s van de schoolbezoeken slechts na
toestemming
van de opdrachtgever.
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