Algemene voorwaarden
Bij DOEN ga je praktisch aan de slag met boerderijeducatie en natuurwetenschappen, er zijn diverse
activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Activiteiten
Proefjesterras
In verband met de geldende maatregelen, wordt het proefjescircuit voorlopig uitgevoerd als
proefjesterras. Ieder eerste weekend van de maand is het jeugdlab geopend voor het proefjesterras.
Op het 'terras' kunnen verschillende proefjes uitgevoerd worden. Deelnemers krijgen materialen,
beschrijvingen en tips om proefjes rondom een thema uit te voeren. De proefjes zijn geschikt om uit
te voeren vanaf 8 jaar onder toezicht van een volwassene, of vanaf 6 jaar met begeleiding van een
volwassene.
Aanmelding gebeurt via het formulier op de website, waar een datum en voorkeursthema ingevuld
kunnen worden. De bevestiging met de datum, het thema en een betaalverzoek worden per email
verstuurd. De kosten voor een tafel met proefjes zijn €15,- en dienen voor aanvang van het
proefjesterras betaald te zijn. De kosten zijn per tafel. Het maakt niet uit of je met 2, 3 of 4 personen
aan tafel zit om de proefjes te doen.

Kinderfeestjes
We bieden verschillende programma’s aan voor kinderfeestjes. In overleg wordt het programma
afgestemd op de doelgroep en interesses van de jarige. De activiteit tijdens het kinderfeestje duurt
1,5 – 2 uur en de kosten zijn afhankelijk van het besproken programma. Per feestje wordt minimaal
de kostprijs voor 6 kinderen in rekening gebracht. Desgewenst is het mogelijk het programma uit te
breiden en op locatie bijvoorbeeld taart te eten.

Schoolbezoek -boerderijeducatie
Een bezoek aan DOEN past prima binnen het curriculum van het basisonderwijs en de onderbouw
van het voortgezet onderwijs. Het programma voor de klas kan gericht zijn op boerderijeducatie,
natuurwetenschappen of een combinatie van beiden. De inhoud van het programma wordt
afgestemd op de doelgroep en beschreven in de bevestiging van het bezoek, evenals de tijdsduur en
kosten van het programma. Een standaardprogramma duurt een dagdeel. De tijden van het
programma worden in onderling overleg vastgelegd.
Per 6 leerlingen is één begeleider aanwezig. De begeleider wordt gekoppeld aan een groep leerlingen
tijdens het uitvoeren van de praktische opdrachten. In het geval van een aangepast programma,
zonder praktische opdrachten, neemt minimaal 1 begeleider per 15 leerlingen deel aan het bezoek.
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Algemeen
Kleding
Deelnemers aan het bezoek zorgen voor kleding en schoeisel, passend bij de weersomstandigheden
en de te ondernemen activiteiten. Houd er rekening mee dat kleren en schoeisel vuil kunnen
worden. Tijdens het uitvoeren van proefjes in het jeugdlab, moeten lange haren bijeengebonden
worden.

Locatie
DOEN is gevestigd op het erf van fruitteeltbedrijf Vereecken
Provincialeweg 6
4581 RN Vogelwaarde
Deze locatie is bereikbaar per auto of fiets.
Auto’s en fietsen kunnen op het erf van het fruitteeltbedrijf geparkeerd worden. De locatie van
DOEN bevindt zich achter de schuren. Met bordjes wordt de locatie aangegeven.

Annuleren
Een bezoek kan tot 3 dagen van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Annuleren mag per e-mail/
telefoon of een tekstbericht. Indien een bezoek vergeten is of te laat afgemeld wordt, zal dit in
rekening gebracht worden tegen het afgesproken tarief.
Indien vanwege overmacht (bijvoorbeeld ziekte, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen,
quarantaines of andere belemmeringen) het besproken programma niet door kan gaan, wordt in
overleg besproken of het bezoek verzet wordt of dat er een alternatief programma aangeboden
wordt.

Verantwoordelijkheid/ aansprakelijkheid
Tijdens het (school)bezoek is de docent/ begeleider verantwoordelijk voor de leerlingen/kinderen.
De aansprakelijkheid van DOEN is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Deze
aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekering van DOEN wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel bij te
dragen eigen risico.
DOEN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de opdrachtgever geen, onjuiste of
onvolledige relevante informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig is aangeleverd.
DOEN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat veiligheidsvoorschriften zoals het dragen
van een bril, labjas of handschoenen niet correct opgevolgd worden.
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Privacy
De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld, volgens de geldende privacywetgeving.

Vragen/ opmerkingen
Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Renata Vereecken
06-30801699
info@doen-vereecken.nl
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