
 

 

Voorwaarden bij natuuractiviteiten voor het basisonderwijs en buitenschoolse 

opvang  
 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten voor het basisonderwijs en 

school/buitenschoolse opvang georganiseerd door Vereniging Natuurmonumenten.  

 

De overeenkomst  

 

Een overeenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever (school/buitenschoolse opvang) en 

Vereniging Natuurmonumenten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. De 

school/buitenschoolse opvang ontvangt een schriftelijke bevestiging (via post of e-mail) van de 

overeenkomst. Deze voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst.  

 

Betaling  

 

De school/buitenschoolse opvang krijgt binnen 4 weken na het plaatsvinden van de activiteit een 

factuur toegestuurd. De school/buitenschoolse opvang die niet tijdig betaalt, is verantwoordelijk voor 

de kosten van de inning van de vordering, die Natuurmonumenten noodzakelijk is te maken, zoals 

incassokosten.  

 

Annulering door de school/buitenschoolse opvang  

 

Bij annulering van een activiteit worden de volgende kosten in rekening gebracht:  

- Annulering tot 3 weken voor de geplande datum: kosteloos  

- Annulering vanaf 3 weken tot 1 week voor de geplande datum: 50% van de kosten  

- Annulering binnen 1 week tot de geplande datum: 100% van de kosten  

Verplaatsing van de activiteit kan tot 3 weken voor de afgesproken datum kosteloos gebeuren.   

 

Annulering door Natuurmonumenten  

 

Natuurmonumenten heeft te allen tijde het recht om een overeenkomst op te zeggen in geval van 

gewichtige, onvoorziene (weers-)omstandigheden die de overeenkomst onuitvoerbaar maken. 

Natuurmonumenten zal de school/buitenschoolse opvang hier zo snel mogelijk van op de hoogte 

stellen. De school/buitenschoolse opvang zal in dit geval niet meer verplicht zijn om te betalen. Bij 

vooruitbetaling zal Natuurmonumenten het betaalde bedrag retourneren op een door de 

school/buitenschoolse opvang op te geven rekeningnummer.  

 

Verplichtingen van school/buitenschoolse opvang en deelnemers  

 

De school/buitenschoolse opvang is verplicht om alle belangrijke persoonlijke omstandigheden van 

de deelnemers te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op het verloop van de activiteit. 

Bijvoorbeeld aandoeningen bij deelnemers die beperkend zijn voor de deelname aan de activiteit of 

extra aandacht van Natuurmonumenten vergen.  

 



 

Deelname aan de activiteit geschiedt voor risico van de school/buitenschoolse opvang en de 

deelnemers. De school/buitenschoolse opvang is zodoende verplicht om voor de deelnemers een 

passende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.  

 

De school/buitenschoolse opvang is verplicht om het ter beschikking gestelde materiaal wat 

beschadigd of vermist is na afloop van de activiteit te vergoeden.  

 

De deelnemers voeren de activiteit uit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de 

school/buitenschoolse opvang. De school/buitenschoolse opvang zorgt voor voldoende en kundige 

begeleiding van de deelnemers.  

 

De school/buitenschoolse opvang is verantwoordelijk voor de naleving van de door 

Natuurmonumenten gegeven veiligheidsinstructies, en de van toepassing zijnde wet– en regelgeving. 

Zij vrijwaart Natuurmonumenten jegens alle aanspraken van derden als gevolg van de verrichte 

activiteiten, en ook aanspraken voortvloeiende uit de niet naleving van wet- en regelgeving en 

instructies door de school/buitenschoolse opvang en/of de deelnemers.  

 

Klachten  

De school/buitenschoolse opvang dient klachten zo spoedig mogelijk te melden bij 

Natuurmonumenten.  


