Algemene voorwaarden Reinderink Natuuradvies & -beleving
Reinderink Natuuradvies & -beleving is gevestigd aan de Oranjestraat 29, 7051 AH Varsseveld. Silvia
Reinderink is de enige eigenaar van dit bedrijf en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd op
bovenstaand adres onder nummer 54599237.
Reinderink Natuuradvies & -beleving verzorgt naast natuuradvies en natuuronderzoek ook
natuurarrangementen, excursies, lezingen, cursussen en workshops over allerlei
natuurgerelateerde onderwerpen. Deze activiteiten vinden voornamelijk in Gelderland en Overijssel
plaats. Naast natuurarrangementen in Nederland bieden wij ook individuele arrangementen in
Slowakije aan.

De algemene voorwaarden worden hieronder achtereenvolgens beschreven van:
1. Natuuradvies.
2. Natuuronderzoek.
3. Natuureducatie.
4. Natuurarrangementen in Nederland.
5. Natuurarrangementen in Slowakije.
1. Natuuradvies:
De algemene voorwaarden voor ‘natuuradvies’ zijn nog niet opgesteld. Op dit moment bieden wij
alleen natuureducatie en natuurarrangementen in Nederland en Slowakije aan.
2. Natuuronderzoek:
De algemene voorwaarden voor ‘natuuronderzoek’ zijn nog niet opgesteld. Op dit moment bieden
wij alleen natuureducatie en natuurarrangementen in Nederland en Slowakije aan.
3. Natuureducatie:
Natuurlessen voor scholen / natuurlezingen / natuurcursussen:
 Indien mogelijk maken wij gebruik van aanwezige audiovisuele apparatuur (beamer /
microfoon). Is er geen audiovisueel materiaal aanwezig, dan zullen wij onze eigen apparatuur
meenemen. De opdrachtgever zorgt voor een projectiescherm.
 Er kan worden gekozen uit de onderwerpen die op de website staan. Er kan echter ook een
onderwerpen aangedragen worden. Wij leveren ook maatwerk, waarbij we samen met de
opdrachtgever de doelgroep en het onderwerp vastleggen.
 Een standaard lezing door middel van een PowerPointpresentatie duurt ongeveer 2 x 45
minuten. Hier kan in onderling overleg van afgeweken worden.
Natuurexcursies:
 Indien mogelijk maken wij gebruik van aanwezige audiovisuele apparatuur (beamer /
microfoon). Is er geen audiovisueel materiaal aanwezig, dan zullen wij onze eigen apparatuur
meenemen. De opdrachtgever zorgt voor een projectiescherm.
 Publieksexcursies hebben een bepaald thema en worden in een bepaald gebied door ons
georganiseerd. Voor publieksexcursies is opgave gewenst, met een maximum van 20
deelnemers.
 Excursies voor derden worden aangeboden als maatwerk. In overleg met opdrachtgever
wordt doelgroep, onderwerp en gebied vastgelegd.

Aansprakelijkheid:
 Reinderink Natuuradvies & -beleving is niet aansprakelijk voor gedragingen van
deelnemers of schade aan goederen of personen tijdens de uitvoering van
activiteiten tijdens cursussen / excursies die zij bij derden aanbiedt.
Kosten:
 Voor natuurlezingen wordt een standaard tarief gehanteerd. De kosten van de lezing
worden via een offerte aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 Natuurlessen, natuurcursussen, workshops en excursies voor derden zijn maatwerk.
De kosten van de activiteit wordt via een offerte aan de opdrachtgever bekend
gemaakt.
 Voor publieksexcursies worden de kosten van de activiteit op de website van
Reinderink Natuuradvies en die van de opdrachtgever bekend gemaakt.
Betalingen:
 Betaling van natuurlezingen, natuurcursussen, workshops en excursies voor derden
altijd op basis van een factuur, met een betalingstermijn van twee weken na afloop
van de activiteit.
 Betaling van natuurlessen op basis van een factuur. Bij opdrachtverlening voor het
verzorgen van natuurlessen wordt een voorschot van 50% lesvergoeding en 100%
materiaalkosten in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken. Het
resterende deel wordt na afloop van de natuurlessen in rekening gebracht met een
betalingstermijn van twee weken.
 Betaling van natuurcursussen in eigen beheer sturen wij u bij opgave een factuur,
met een betalingstermijn van twee weken. Als opgave van de cursus plaatsvindt
binnen twee weken voor aanvang van de cursus, dan dient het cursusbedrag uiterlijk
1 dag vóór aanvang van de cursus betaald te zijn.
 Betaling van publieksexcursies is uitsluitend contant ter plaatse mogelijk voor
aanvang van de excursie.
Annuleren:
Annuleren door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk of per mail. Daarbij worden
de volgende kosten in rekening gebracht:
 Tot vier weken voor aanvang van de natuurles /cursus / workshop: 25 % van de
kosten. Tot vier weken voor de lezing worden geen kosten in rekening gebracht.
 Bij annulering tussen vier en twee weken voor de aanvang van de natuurles / cursus /
workshop: 50% van de kosten. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de
lezing: 50% van de kosten.
 Bij annulering tussen twee weken en de aanvang van de natuurles / cursus /
workshops: 100% van de kosten. Bij annulering tussen twee weken en de datum van
de lezing: 100% van de kosten.
4. Natuurarrangementen in Nederland:
 Voor deze arrangementen verwijzen we naar de reisvoorwaarden op onze website.
5. Natuurarrangementen in Slowakije:
 Voor deze arrangementen verwijzen we naar de reisvoorwaarden op onze website.
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