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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 ondersteunt scholen in de verduurzaming van hun organisatie, onderwijs en 

omgeving. De etalage van Eco-Schools is bedoeld om concreet aanbod bij scholen onder de 

aandacht te brengen dat kan bijdragen aan de verduurzaming van scholen. 

1.3. Eco-Schools Nederland biedt organisaties de mogelijkheid om duurzaam aanbod of aanbod dat een 

toegevoegde waarde heeft voor de verduurzaming van scholen, in de etalage te plaatsen.  

1.4. De etalage is exclusief te gebruiken door organisaties die deelnemen in het supportersprogramma van 

Eco-Schools. 

1.5. De etalage van Eco-Schools is alleen voor Nederland.  

1.6. De etalage is vindbaar via de website van Eco-Schools Nederland via www.eco-schools.nl/etalage.  

ARTIKEL 2. TOETREDING TOT DE ETALAGE VAN ECO-SCHOOLS  

2.1. Voor het aanmelden van aanbod voor de etalage van Eco-Schools, is een aanmeldformulier 

beschikbaar. Dit formulier is te vinden en in te dienen via de website; www.eco-schools.nl/etalage.  

2.2. Na indienen neemt Eco-Schools Nederland de aanmelding in behandeling. De supporter krijgt zo 

spoedig mogelijk bericht van Eco-Schools Nederland of de aanmelding is goedgekeurd. 

2.3. Na goedkeuring wordt het aanbod door Eco-Schools Nederland in de etalage geplaatst. 

2.4. De supporter staat er voor in dat de informatie over het aanbod zoals aangeleverd met het 

aanmeldformulier accuraat en actueel is.  

2.5. Elke supporter mag maximaal drie producten, diensten of ander aanbod via de etalage van Eco-

Schools bij scholen onder de aandacht brengen. 

2.6. Toelating tot de etalage van Eco-Schools is ter beoordeling aan Eco-Schools Nederland. Aanbod kan 

alleen dan in aanmerking komen voor plaatsing, wanneer het aanbod aantoonbaar duurzaam is of 

wanneer de supporter kan beargumenteren dat het product kan bijdragen aan de verduurzaming van 

scholen. Eco-Schools Nederland beoordeelt of de argumentatie toereikend is. Indien Eco-Schools 

Nederland twijfels heeft over de duurzaamheidsambitie en/of -prestatie van het aangemelde aanbod, 

dan is het haar toegestaan toetreding van het aanbod tot de etalage te weigeren.  

2.7. Indien een aanmelding van aanbod voor de etalage door Eco-Schools Nederland is afgewezen of 

opgezegd c.q. beëindigd, kan de supporter een nieuwe aanmelding of aanvraag indienen als zij 

maatregelen heeft getroffen om alsnog te voldoen aan de criteria (zie artikel 2.6). 

ARTIKEL 3. WIJZIGING EN/OF BEËINDIGING VAN HET AANBOD IN DE ETALAGE 

3.1. Het aanbod van de supporter blijft beschikbaar in de etalage totdat de plaatsing wordt beëindigd door 

de supporter, dan wel door Eco-Schools Nederland. 
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3.2. Als de supporter haar aanbod niet langer via de etalage van Eco-Schools wil ontsluiten, dient zij dit 

aan Eco-Schools Nederland kenbaar te maken. Eco-Schools Nederland verwijdert het aanbod 

vervolgens uit de etalage. 

3.3. Als de supporter haar aanbod wil wijzigen, dient zij dit aan Eco-Schools Nederland kenbaar te maken 

en de gewijzigde informatie aan te leveren. Eco-Schools Nederland past het aanbod in de etalage 

vervolgens aan. 

3.4. Indien blijkt dat een product niet meer voldoet aan de geldende criteria voor plaatsing in de etalage 

van Eco-Schools (zie artikel 2.6), behoudt Eco-Schools Nederland zich het recht voor om deze 

plaatsing te beëindigen. Eco-Schools Nederland zal dit schriftelijk of per e-mail aan de supporter 

meedelen. 

3.5. Als de supporter haar deelname aan het supportersprogramma van Eco-Schools beëindigt, eindigt 

ook haar recht tot het ontsluiten van aanbod via de etalage van Eco-Schools.  

3.6. Als de door de supporter geboden informatie ernstig tekort schiet of sterk verouderd blijkt, kan Eco-

Schools Nederland haar verzoeken actuele informatie aan te leveren. Indien de herstelacties niet 

binnen een termijn van vier weken worden uitgevoerd, krijgt de supporter bericht dat het aanbod 

waarop de wijzigingen betrekking hebben uit de etage van Eco-Schools zal worden verwijderd. 

3.7. 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. 

ARTIKEL 4. PUBLICITEIT 

4.1. Eco-Schools Nederland geeft in haar communicatie-uitingen naar scholen aandacht aan de etalage 

van Eco-Schools in algemene zin. 

4.2. In de nieuwsbrief van Eco-Schools wordt geen aandacht gegeven aan specifiek aanbod uit de 

etalage, behalve als scholen zelf met verhalen komen dat het aanbod hen 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. De supporter mag in haar communicatie-uitingen aangeven dat haar aanbod ook in de etalage van 

Eco-Schools staat, zonder dat daarmee de intentie gewekt wordt dat Eco-Schools Nederland een 

kwaliteitskeuring van het product heeft uitgevoerd (zie artikel 2.6).  

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

communicatierichtlijnen van Eco-Schools. 

ARTIKEL 5. FINANCIEEL 

5.1. De etalage van Eco-Schools is alleen toegankelijk voor supporters van Eco-Schools. De financiële 

bijdrage voor gebruikmaking van de etalage is inbegrepen in de supportersbijdrage. 

ARTIKEL 6. VOORBEHOUD VAN DE ETALAGE VAN ECO-SCHOOLS 

6.1. De etalage van Eco-Schools Nederland wordt met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten 

kunnen echter niet altijd uitgesloten worden.  

6.2. Het aanbod in de etalage van Eco-Schools is louter informatief van aard en kan niet worden 

aangemerkt als een advies voor concrete gevallen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten 

worden ontleend aan de in de etalage aangeboden informatie. 

ARTIKEL 7. WIJZIGING DEELNAMEVOORWAARDEN 

7.1. De deelnamevoorwaarden van de etalage kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee 

maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd op www.eco-schools.nl.  
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ARTIKEL 8. ECO-SCHOOLS NEDERLAND / SME  

8.1. In 69 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.  

8.2. SME staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het KvK-nummer 30203878. 

8.3. Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur van SME kan de website worden 

geraadpleegd: www.sme.nl.  

http://www.sme.nl/

