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Artikel 1. Algemene uitgangspunten 
1.1. Eco-Schools is een wereldwijd, door de Verenigde Naties erkend keurmerk voor duurzame scholen. De 

onafhankelijkheid van het keurmerk dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. 
1.2. Eco-Schools Nederland helpt scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO om samen 

met leerlingen stappen te zetten in de verduurzaming van hun onderwijs, gebouw en omgeving. Het 
supportersprogramma van Eco-Schools is bedoeld om deze duurzame beweging te versnellen en te 
verrijken. 

 

Artikel 2. Aanmelding 
2.1 Organisaties die supporter van Eco-Schools willen worden, melden zich aan via een ondertekend 

aanmeldformulier ‘Ja, wij worden supporter van Eco-Schools!’. 
2.2 De supporter staat er voor in dat de informatie zoals aangeleverd met het aanmeldformulier accuraat 

en actueel is.  
2.3 Toelating tot het supportersprogramma van Eco-Schools is ter beoordeling aan Eco-Schools 

Nederland. Een organisatie kan alleen dan in aanmerking komen voor toelating tot het programma, 
wanneer de organisatie zich aantoonbaar inspant voor duurzame ontwikkeling of wanneer de 
organisatie op een andere manier kan bijdragen aan de verduurzaming van scholen. Indien Eco-
Schools Nederland twijfels heeft over de duurzaamheidsambitie en/of -prestatie van de aanmeldende 
organisatie, dan is het haar toegestaan de organisatie toetreding tot het supportersprogramma te 
weigeren.  
 

Artikel 3. Duur van de deelname 
3.1 Deelname aan het supportersprogramma van Eco-Schools duurt minimaal twee jaar. In het 

aanmeldformulier geeft de organisatie zelf aan of dit kalenderjaren of schooljaren betreft. 
3.2 De deelname wordt na afloop van het deelnamejaar automatisch verlengd met één jaar. In het 

aanmeldformulier kiest de organisatie of dit kalenderjaren of schooljaren betreft. 
3.3 De deelname kan jaarlijks worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij opzegging 

na aanvang van het schooljaar of kalenderjaar is de supporter betaling verschuldigd van de jaarlijkse 
bijdrage. 

3.4 Opzeggingen en wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgegeven via info@eco-schools.nl of per 
post via Eco-Schools Nederland, Postbus 43016, 3540 AA  Utrecht. In geval van een opzegging vragen 
wij altijd de reden van opzegging te vermelden. 
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Artikel 4. Publiciteit 
4.1. Eco-Schools Nederland geeft in haar communicatie-uitingen naar scholen aandacht aan het 

supportersprogramma van Eco-Schools in algemene zin. 
4.2. In de nieuwsbrief van Eco-Schools wordt geen aandacht gegeven aan specifieke supporters van Eco-

Schools, behalve als scholen zelf met verhalen komen dat de supporters haar helpt en/of heeft 
geholpen bij de verduurzaming van de school. Ook dan is plaatsing van het verhaal ter beoordeling 
aan de redactie van Eco-Schools Nederland. 

4.3. Het aanbod van educatief materiaal aan de school dient merkenvrij te zijn.  
4.4. De supporter mag in haar communicatie-uitingen aangeven dat zij supporters van Eco-Schools is, 

zonder dat daarmee de intentie gewekt wordt dat Eco-Schools Nederland een kwaliteitskeuring van 
de organisatie heeft uitgevoerd (zie artikel 2.3).  

4.5. In haar communicatie-uitingen omtrent Eco-Schools dient de supporter zich te houden aan de 
communicatierichtlijnen van Eco-Schools. 
 

Artikel 5. Aanbod 
5.1 Na aanmelding en goedkeuring ontvangt de organisatie een communicatiepakket van Eco-Schools 

per e-mail. Deze communicatiemiddelen mag de supporter gebruiken volgens de richtlijnen van Eco-
Schools Nederland. In het communicatiepakket zijn inbegrepen: 
a. De informatiebrochure van Eco-Schools  
b. het logo van Eco-Schools; 
c. vrij te gebruiken foto’s met betrekking tot Eco-Schools; 
d. richtlijnen communicatie Eco-Schools. 

5.2 Na aanmelding en goedkeuring ontvangt de organisatie een profiel op de website van Eco-Schools; 
www.eco-schools.nl/supporters. De inhoud voor het profiel verzorgt de supporter zelf door na 
aanmelding het online formulier in te vullen.  

5.3 Supporters van Eco-Schools kunnen gebruik maken van de online etalage van Eco-Schools; 
https://eco-schools.nl/aan-de-slag/etalage. Elke supporter mag maximaal één product, diensten of 
ander aanbod via de etalage bij scholen onder de aandacht brengen. De inhoud van de etalage 
verzorgt de supporter zelf door na aanmelding tekst en beeldmateriaal aan te leveren via  het online 
formulier.  

5.4 Supporters worden onderdeel van de community rondom het ‘s werelds grootste 
duurzaamheidsprogramma voor scholen. Via onze communicatie is de organisatie beter zichtbaar 
voor scholen. 

Artikel 6. Financieel  
6.1 Supporters betalen een jaarlijkse bijdrage. Bij aanmelding gaat de organisatie akkoord met de kosten 

die zijn verbonden aan het supportersprogramma van Eco-Schools.  
6.2 De jaarlijkse supportersbijdrage bedraagt regulier € 500 (exclusief 21% BTW). De supporter kan ervoor 

kiezen een hogere jaarbijdrage te doen dan de reguliere supportersbijdrage. In het aanmeldformulier 
geeft de organisatie zelf aan welke jaarbijdrage zij wenst te doen. In uitzonderlijke gevallen mag Eco-
Schools Nederland ervoor kiezen om een organisatie tegen gereduceerd tarief toegang te geven tot 
het supportersprogramma.  

6.3 Voor de jaarlijkse deelname ontvangt de organisatie aan het begin van het kalenderjaar of aan het 
begin van het schooljaar een factuur met de kosten die daarvoor gelden. In het aanmeldformulier 
geeft de organisatie aan op welk van deze twee momenten zij willen starten en betalen.  

6.4 Ongeacht het moment van aanmelding wordt het eerste schooljaar, dan wel kalenderjaar in zijn 
geheel gefactureerd. 
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6.5 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na de vervaldatum wordt de wettelijke rente in 
rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Als de opdrachtgever blijvend verzuimt aan 
de betalingsverplichtingen te voldoen, dan komen alle kosten voor de verkrijging van voldoening voor 
rekening van de opdrachtgever. 

6.6 Indien de supporter niet tijdig betaalt, behoudt Eco-Schools Nederland het recht om deelname aan 
het supportersprogramma voor desbetreffende organisatie te beëindigen. Eco-Schools Nederland zal 
de beëindiging schriftelijk aan de organisatie bevestigen. 

 

Artikel 7. Wijziging bijdrage en voorwaarden 
7.1 De jaarlijkse supportersbijdrage en de deelnamevoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen 

worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op www.eco-schools.nl.  
 

Artikel 8. Eco-Schools Nederland / SME  
8.1 In 68 landen verspreid over heel de wereld wordt gewerkt met de Eco-Schoolsmethodiek. Per land is 

één organisatie aangewezen om het programma te coördineren. In Nederland is het programma 
eigendom van IVN Natuureducatie. Het beheer is uitbesteed aan Innovatie en Duurzaamheid BV, 
handelend onder de naam SME. ‘Eco-Schools Nederland’ bestaat dus niet als zelfstandige organisatie. 
Overal waar ‘Eco-Schools Nederland’ als partij is benoemd, is SME de geldige rechtspersoon.  

8.1. SME staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het KvK-nummer 30203878. 
8.2. Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur van SME kan de website worden 

geraadpleegd: www.sme.nl.  
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