Algemene voorwaarden

Inschrijven
via onze website

De school en Utrecht Natuurlijk gaan een samenwerking
aan. Hiervoor accepteer je de algemene voorwaarden. Je
gaat o.a. akkoord met de voor het geboekte product geldende annuleringstermijn. Buiten deze termijn brengen wij
de kosten in rekening.

Inloggen
De Natuur- en milieueducatie (NME)-gids staat op
www.utrechtnatuurlijk.nl/scholen.
De NME-contactpersoon van je school regelt de inschrijvingen
met de aan hem/haar gestuurde inloggegevens, de Gebruikersnaam/nummer en Wachtwoord.
Neem bij problemen contact op met het secretariaat van
Utrecht Natuurlijk, info@utrechtnatuurlijk.nl of 030 753 38 00.

Voorbereiding en materiaal
Voor meer informatie over een educatief product klik je erop.
Klik vervolgens op Lesvoorbereiding. Je komt dan op de lesmateriaalpagina. Hier staan belangrijke, praktische en inhoudelijke
informatie over de les of lesproduct, filmlinks en/of (voorbeelden van) het lesmateriaal.

Projecten op een Utrecht Natuurlijklocatie:
lessen ‘Op de tuin’ en ‘Op de boerderij’
Je schrijft je in op de website voor een les op het tijdstip, de dag
en de locatie van je keuze. De bevestiging en herinneringen voor
deze lessen krijgt de school via e-mail.

Projecten met (levend) materiaal
In de kalender en in de beschrijving van deze projecten staat
de periode waarin je het project uitvoert. De handleiding staat
digitaal op de lesmateriaalpagina. Ongeveer twee weken voordat het materiaal beschikbaar is, krijgt de school per e-mail een
uitnodiging om het materiaal op te halen.

Let op Je kunt alleen bestellingen plaatsen als de school
de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
Als je ingelogd bent, controleer dan of de schoolgegevens
nog correct zijn, of duidelijk is wie de NME-contact
persoon is, of alle groepen zijn aangemaakt en of de
leerlingenaantallen (nog) kloppen. Deze informatie is
heel belangrijk voor onze voorbereidingen van de lessen.
Ook de contactgegevens van de groepsleerkracht en het
e-mailadres van de groep is heel belangrijk. Het systeem
stuurt de bevestigingen van de lessen automatisch naar
die e-mailadressen.
De school is zelf verantwoordelijk voor het invullen van
de juiste gegevens.

Projecten met een leskist
Leskisten reserveer je per periode in het systeem bij de locatie
waar je school is ingedeeld. De bevestiging en herinneringen
voor deze leskisten krijgt de school via e-mail. Is de kist op
je eigen locatie niet meer beschikbaar overleg dan met het
secretariaat of je hem op een andere locatie kunt ophalen.
Nieuw: Dit schooljaar kun je je voor het eerst gedurende het
hele schooljaar nog blijven inschrijven voor leskisten.

Doe-het-zelf-projecten
In de kalender en in de beschrijving van deze projecten staat de
periode waarin je het project uitvoert. Met een aantal projecten
kun je starten wanneer je wilt. De handleiding van doe-het-zelfprojecten kun je downloaden van de lesmateriaalpagina.

Programma van de Buren
In ons digitale programmaboek en in het digitale inschrijf
systeem staan directe links naar deze organisaties.
Je moet zelf contact met de betreffende organisatie op nemen.

Overzicht
Na het inloggen kom je via het knopje Bestelhistorie in het
overzichtsscherm en zie je welke reserveringen er dit jaar voor
je school zijn.
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