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Algemene Voorwaarden  

1. Natuur Gids Alkmaar 
Natuur Gids Alkmaar is een initiatief van de gemeente Alkmaar. Het doel is om 
scholen en inwoners een toegankelijk en aantrekkelijk overzicht te bieden van 
educatieve activiteiten in en over de natuur. Stichting Hortus Alkmaar heeft de 
opdracht gekregen om een coördinatiepunt op te richten dat het aanbod aan 
natuuractiviteiten inzichtelijk maakt en vraag en aanbod samenbrengt. Natuur 
Gids Alkmaar is in september 2013 gestart. Op 1 januari 2014 is de  nieuwe 
website www.natuurgidsalkmaar.nl gelanceerd. . Dit is het digitale platform waar 
organisaties hun aanbod kunnen presenteren en scholen en particulieren kunnen 
zoeken en reserveren. Natuur Gids Alkmaar maakt gebruik van de online 
zoekschermen van GroenGelinkt. 

2. Aanbod 
Natuur Gids Alkmaar is  het platform waar vraag en aanbod van natuur- en 
duurzaamheidseducatie samenkomt. Natuur Gids Alkmaar biedt zelf geen 
programma aan, maar bestaat uit het aanbod van aangesloten organisaties. Dit 
aanbod wordt voortdurend geactualiseerd en verder uitgebouwd door de 
aangesloten organisaties met relevant educatief aanbod. De ambitie van Natuur 
Gids Alkmaar is om zoveel mogelijk aanbod voor iedere geïnteresseerde in natuur 
vindbaar te maken. Natuur Gids Alkmaar ontsluit leermaterialen, attendeert op 
activiteiten, evenementen, locaties en organisaties en verstrekt 
achtergrondinformatie, bedoeld voor de doelgroepen docenten primair- en 
voortgezet onderwijs en medewerkers kinderopvang. Voor de doelgroep 
algemeen publiek attendeert Natuur Gids Alkmaar op  activiteiten, evenementen, 
locaties, organisaties en documentatie.  

3. Aanbieders  
Het aanbod op het gebied van natuureducatie komt tot stand door aanbieders. 
Dat kunnen natuur- en milieuorganisaties zijn, onderwijsinstellingen, bedrijven of 
privépersonen (zowel profit als non-profit, beroepskrachten en vrijwilligers). 

4. Aanmelden bij Natuur Gids Alkmaar 
Voor het plaatsen van aanbod op de website www.natuurgidsalkmaar.nl dient de 
aanbieder zich aan te melden bij Natuur Gids Alkmaar. Dit kan per mail aan 
info@natuurgidsalkmaar.nl. Natuur Gids Alkmaar beslist over de toelating van de 
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aanbieder, waarbij een criterium is dat het aanbod bestemd is voor scholen en/of 
inwoners van de gemeente Alkmaar. Na goedkeuring ontvangt de aanbieder  
inloggegevens en instructies waarmee hij tot plaatsing van aanbod kan overgaan. 

Door zich aan te melden, verklaart de aanbieder akkoord te gaan met de 
Algemene Voorwaarden. 

De aanbieder kan eenmaal geplaatst aanbod te allen tijde op non-actief zetten of 
weer verwijderen. 

5. Abonnement GroenGelinkt 
Per 1 januari 2014 rekent GroenGelinkt abonnementsgeld aan de aangesloten 
organisaties. Voor organisaties die zich bij Natuur Gids Alkmaar hebben 
aangemeld en waarvan het aanbod op www.natuurgidsalkmaar.nl wordt getoond, 
neemt Natuur Gids Alkmaar dit abonnementsgeld voor zijn rekening. 

6. Verantwoordelijkheid aanbieder 
De aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van het aanbod. Het moet gaan 
om correcte en actuele informatie. 

7. Auteursrecht en vrijwaring 
De aanbieder verklaart met de plaatsing van aanbod op Natuur Gids Alkmaar geen 
rechten van derden te schenden. De aanbieder vrijwaart Natuur Gids Alkmaar 
voor aanspraken van derden voor schade ten gevolge van schending van 
auteursrecht. Door deelname aan Natuur Gids Alkmaar, geeft de organisatie 
toestemming aan Natuur Gids Alkmaar om teksten en foto’s over te nemen voor 
o.a. advertenties, drukwerk en social media (zoals de Facebookpagina). 

8. Aansprakelijkheid 
De aanbieder is jegens gebruikers van het aanbod aansprakelijk voor schade ten 
gevolge van onjuiste of niet-actuele informatie of van enige onrechtmatigheid 
voortvloeiende uit of samenhangende met het aanbod. Natuur Gids Alkmaar 
aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 

9. Verwijderen aanbod 
Natuur Gids Alkmaar behoudt zich het recht voor om aanbod van aanbieders 
zonder opgave van redenen te verwijderen, indien hij van mening is dat het 
aanbod producten of diensten bevat die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, 
inbreuk maakt op rechten van derden of niet (meer) voldoet aan de 
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doelstellingen/kwaliteitseisen van Natuur Gids Alkmaar of wanprestatie pleegt 
jegens de organisatie. Natuur Gids Alkmaar zal daartoe pas overgaan na de 
betrokken aanbieder in de gelegenheid gesteld te hebben het aanbod aan te 
passen dan wel zelf te verwijderen 

10. Verwijzing naar andere diensten en producten  

Het is de aanbieder toegestaan om in zijn aanbod te verwijzen naar gratis diensten 
en producten, dan wel naar producten en diensten waarvoor de gebruiker een 
bijdrage moet betalen. Natuur Gids Alkmaar speelt geen rol bij de financiële 
afspraken tussen afnemer en aanbieder. Natuur Gids Alkmaar faciliteert ook  geen 
betalingen. 

11. Slotbepalingen 
Indien een (deel van een) artikel van deze Algemene Voorwaarden niet (meer) 
voldoet aan de betreffende wettelijke bepalingen, dan zal dit (deel van een) artikel 
zoveel mogelijk conform de daarin tot uitdrukking gebrachte intentie van Natuur 
Gids Alkmaar toegepast worden. 

  

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

 
Alkmaar, november 2013 
Geactualiseerd in januari 2015. 
 
 
 


