Samenwerkingsvoorwaarden 2019 - 2020
De school gaat akkoord met de onderstaande samenwerkingsvoorwaarden en communiceert
dit ook met de deelnemende leerkrachten zodat zij ook op hoogte zijn van deze
samenwerkingsvoorwaarden. Utrecht Natuurlijk gaat er van uit dat dit akkoord namens de
school is.

1.

Utrecht Natuurlijk zal voor de gereserveerde activiteiten, lessen, projecten met 'levende'
materialen, leskisten, faciliteiten en/of diensten leveren zoals beschreven in het 'Programma
Utrecht Natuurlijk 2019/2020’, in de periode vermeld in de reservering.

2.

De inschrijvende basisschool verplicht zich de onder 1 genoemde activiteiten en projecten af
te nemen c.q. uit te voeren. Indien zonder annulering hiervan wordt afgeweken zal Utrecht
Natuurlijk de kosten voor de activiteit/project in rekening brengen. Zie voor deze kosten
bijlage I.
De meeste lessen/activiteiten/materialen kun je uiterlijk twee werkdagen van te voren
kosteloos annuleren.
De lessen Kaas maken, Vliegend volk, Kabouterpad en een losse les Groene Vingers,
Tuinverkenners en Proef de Herfst kun je uiterlijk één week van te voren kosteloos
annuleren.
De lessenseries Groene Vingers, Tuinverkenners en Proef de Herfst kun je uiterlijk één maand
van te voren kosteloos annuleren, dit i.v.m. de lange voorbereidingstijd en inkoop.
Opgaven voor het materiaalproject Tuinieren bij School kun je uiterlijk vóór 1 januari
kosteloos annuleren, dit i.v.m. de datum van bestellen van de materialen.

3.

Wij zullen de vervangingskosten van beschadigde materialen die wij uitlenen in rekening
brengen, tenzij de schade het gevolg is van slijtage door het gebruik.
4. Er kan uitsluitend worden afgeweken van bovengenoemde afspraken op grond van
calamiteiten, dit ter beoordeling aan het management van Utrecht Natuurlijk.
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Bijlage I
Kostenoverzicht producten Utrecht Natuurlijk
Kosten per serie of per losse les (tuinles, boerderijles), leskist en materiaalproject, zoals aangeboden door
Utrecht Natuurlijk in schooljaar 2019 - 2020.
Bedragen zijn o.a. gebaseerd op inzet personeel bij lessen, afhaaldagen, aanschaf materiaal, roostering en
communicatie met scholen.
Activiteiten kunnen met een goede reden tot twee werkdagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd
tenzij anders vermeld in het overzicht hieronder (zie artikel 4 in de samenwerkingsvoorwaarden hierboven).

Per groep

Bedrag dat in rekening gebracht wordt.

Afmelden serie
3 lessen
10 lessen

€ 450,00
€ 600,00

Tuinlessen
(losse les, uiterlijk één week van te voren m.u.v. van
het Kabouterpad en Buitengewone Bodembeestjes:
hiervoor geldt twee werkdagen)
Kabouterpad
Tuinverkenners
Groene Vingers
Proef de Herfst
Buitengewone Bodembeestjes
Vliegend Volk

€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

Boerderijlessen
Beestenboerderij
Veer en Vacht
Winterverhalen
Werken op de boerderij
Kaas maken
Overleven in de winter

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

Leskisten

€ 50,00
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Materiaalprojecten
Liesje bloeit vlijtig
Knollen, bollen, bloemen en soep
Rupsen voor, vlinders na
Jungle op je tafel
Champignons binnenste buiten
Water om te drinken
Tuinieren bij school

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
Werkelijke kosten

Doe-het-zelf-projecten

€ 0,00
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