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Algemene Voorwaarden 
De Beemster Wereldtuin 

 
De Beemster Wereldtuin is een oude pastorietuin waar kleinschalig bloemen, kruiden en groenten worden verbouwd. De 
Beemster Wereldtuin organiseert ontmoetingsprojecten en is aanbieder van bloemen, groenten en eigen gemaakte 
producten uit de tuin, kunst- en naaiatelier. Meer informatie kunt u vinden op de website www.debeemsterwereldtuin.nl.  
De Beemster Wereldtuin hanteert de onderstaande Algemene Voorwaarden: 

1. Algemeen 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk project, dienst en aanbod van de Beemster Wereldtuin en op 
elke tot stand gekomen overeenkomst tussen een Deelnemer en de Beemster Wereldtuin.  

1.2. Stichting De Wereldtuin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59691530. Het postadres is 
Kroostwijk 10, 1462 PD te Middenbeemster. Voor opmerkingen of vragen over de Beemster Wereldtuin kunt u contact 
opnemen per email met welkom@debeemsterwereldtuin.nl of telefonisch met 06-51079750. 

1.3. Een Deelnemer is iedere bezoeker van onze tuin, afnemer van onze producten en/of diensten, dan wel een derde 
waarmee de Beemster Wereldtuin een overeenkomst sluit.  

1.4. Alle aan de Beemster Wereldtuin verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.  

1.5. Indien de Beemster Wereldtuin een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet toepast, impliceert dat niet dat de 
Beemster Wereldtuin afstand doet van haar recht om dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel 
van deze Algemene Voorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van 
deze Algemene Voorwaarden onverlet van toepassing. 

1.6. Aanvaarding door of namens de Beemster Wereldtuin van een aanbod van een Deelnemer waarin wordt verwezen 
naar door de Deelnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van 
die Algemene Voorwaarden. 

1.7. De Beemster Wereldtuin heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. De Beemster Wereldtuin zal de 
Deelnemer hierover informeren.  

2. Totstandkoming overeenkomst en einde 

2.1 De overeenkomst komt tot stand door de goede ontvangst door de Beemster Wereldtuin van het door de Deelnemer 
volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier, welk formulier aan de Deelnemer vooraf is toegezonden, dan 
wel ter plekke is overhandigd.  

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in het aanmeldformulier genoemde projectperiode. Na afloop 
van deze periode (vermeld op het aanmeldformulier) eindigt de overeenkomst van rechtswege, zonder dat daartoe 
een nadere opzegging is vereist.  

2.3 De Deelnemer kan tijdens de projectperiode de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. In dat geval vindt 
er geen restitutie plaats van eventueel overeengekomen kosten voor het project.  

2.4 De Beemster Wereldtuin heeft het recht om een overeenkomst met de Deelnemer met onmiddellijke ingang te 
beëindigen, dan wel aan de Deelnemer de toegang tot de tuin en/of deelname aan het project te ontzeggen, in geval 
er naar het oordeel van de Beemster Wereldtuin sprake is van wangedrag of als in strijd wordt gehandeld met de wet, 
openbare orde of Algemene Voorwaarden. 

2.5 Deelnemer kan bij aangaan van deze overeenkomst, middels het aanmeldformulier, aangeven dat foto’s waarop de 
Deelnemer zichtbaar is, niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.  

3. Uitvoering van de overeenkomst 

3.1. De Beemster Wereldtuin spant zich ten volle in om de overeenkomst met de Deelnemer naar behoren uit te voeren. 
Een concreet resultaat of uitkomst wordt door de Beemster Wereldtuin echter niet gegarandeerd.  

3.2. Het staat de Beemster Wereldtuin vrij om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van 
een of meer derden. Het is de Deelnemer bekend dat de Beemster Wereldtuin veel met vrijwilligers werkt.  
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4. Producten van de Beemster Wereldtuin en intellectuele eigendomsrechten 

4.1. Producten en diensten die worden aangeboden door de Beemster Wereldtuin zijn zelf ontworpen en/of gemaakt. Zij 
zijn uniek, authentiek, origineel en kleinschalig. 

4.2. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Beemster Wereldtuin website, waaronder begrepen teksten en 
afbeeldingen, de tuin zelf, alsook de aangeboden producten, berust uitsluitend bij de Beemster Wereldtuin. 

4.3. Alle foto’s en teksten geplaatst of openbaar gemaakt door de Beemster Wereldtuin zijn auteursrechtelijk beschermd 
en mogen niet worden gepubliceerd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de Beemster Wereldtuin 
vooraf. 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Deelname aan activiteiten, het gebruik maken van het aangeboden vervoer ten behoeve van de deelname aan de 
projecten, en het betreden van de tuin zijn voor eigen risico van de Deelnemer.  

5.2. Deelnemers die kinderen meenemen naar activiteiten in de Beemster Wereldtuin, doen dit op eigen risico. De 
Beemster Wereldtuin is niet aansprakelijk in geval van schade of ongeval aan hen of aan derden. In geval van het 
meenemen van kinderen is afstemming vooraf gewenst. 

5.3. De Beemster Wereldtuin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe dan wel indirecte 
schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van onze producten en diensten, tijdens aanwezigheid in de 
Beemster Wereldtuin of tijdens vervoer naar en van de Beemster Wereldtuin. 

5.4. De Beemster Wereldtuin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. 

5.5. Indien en voor zover de Beemster Wereldtuin wel aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot 
het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden 
vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering 
plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 10.000,- (zegge tienduizend euro). 

5.6. De aansprakelijkheid van de Beemster Wereldtuin is te allen tijde beperkt tot directe schade. De Beemster Wereldtuin 
is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade. 

5.7. De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in dit artikel gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de Beemster Wereldtuin of haar leidinggevenden. 

6. Vragen of klachten 

6.1. Indien een deelnemer vragen of klachten heeft dan kan er contact worden opgenomen per email via 
welkom@debeemsterwereldtuin.nl. 

6.2. Eventuele klachten dienen direct, dan wel uiterlijk binnen één maand na daartoe aanleiding bestaat, schriftelijk aan de 
Beemster Wereldtuin kenbaar worden gemaakt.  

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter  

7.1. Op de rechtsverhouding tussen de Beemster Wereldtuin en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.  

7.2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de Beemster Wereldtuin en de deelnemer 
kennis te nemen. 

7.3. Deze Algemene Voorwaarden:  
- liggen ter inzage bij de Beemster Wereldtuin  
- worden op aanvraag kosteloos toegezonden; en  
- zijn gepubliceerd op www.debeemsterwereldtuin.nl 

Publicatiedatum februari 2022, opgesteld door Abma Advocaten te Purmerend 
Wijziging 05-09-2022: Betaling en opzegging projecten, artikel verwijderd 
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