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Algemene voorwaarden 

M.b.t. schoonmaakacties  

in en rond de stadsgrachten 

Samenvatting:  

Schoonmaakacties 

1. Het opgeven voor deelname aan een schoonmaakactie kan via de website.  

2. Deze algemene voorwaarden worden meegestuurd bij bevestiging van de aanmelding.  

3. Deze algemene voorwaarden dienen gelezen te zijn voordat men aanvangt met de 

bezigheden. 

4. De projectleider/afgevaardigde zal de algemene voorwaarden opnoemen vóórdat de 

activiteiten plaatsvinden en vragen of alle deelnemers hiermee accoord zijn. 

5. Indien de deelnemer fysiek niet in staat is om grof- en/of drijfvuil op te vissen, dient dit 

duidelijk te worden aangegeven bij de projectleider. Er wordt dan samen een alternatief bedacht 

– die zijn er gelukkig genoeg! 

6. Er geldt een collectieve vrijwilligersverzekering voor de deelnemers aan opschoonacties. 

 

Veiligheid 

Verkade Stadsgrachten neemt voorafgaand aan de schoonmaakactie maatregelen die nodig zijn 

voor een veilig verloop, zoals het noemen van de veiligheidsmaatregelen en het uitlenen van 

werkhandschoenen aan de deelnemers. 

 

Collectieve verzekering en eigen risico 

Deelnemers aan een opschoonactie zijn verzekerd via de Collectieve Vrijwilligersverzekering van 

het Servicepunt71. De folder en het schadeformulier zijn te downloaden via de pagina algemene 

voorwaarden. 

Indien men deelneemt aan een schoonmaakactie georganiseerd door Onder water in 

Leiden/Verkade Stadsgrachten, dient men waardevolle apparatuur thuis te laten of af te geven 

op een veilige locatie. 

Onder water in Leiden/Verkade Stadsgrachten is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel 

of schade aan de gezondheid, tijdens of ten gevolge van de schoonmaakactie, noch voor 

beschadiging of kwijtraken van eigen materialen van deelnemers (incl. camera’s, 

portemonnees, telefoons e.d.). 
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Uitgebreide versie: 

Definities  

• Aaf Verkade, Adviseur Stadsgrachten:  bij de Kamer van Koophandel te Den Haag tevens 

ingeschreven als Aaf Verkade en Verkade Stadsgrachten. 

• Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Verkade Stadsgrachten, 

waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot: offertes, prijsopgaven, voorstellen voor 

onderzoeken, presentaties, rondleidingen, schoonmaakacties of rapportages.  

• Afgevaardigde: een door de projectleider aangestelde vervanger met relevante ervaring. 

• Algemene voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing 

zijn op alle overeenkomsten tussen Verkade Stadsgrachten en opdrachtgever.  

• Collectieve verzekering: vrijwilligers die een maatschappelijk verantwoorde taak uitoefenen 

zijn collectief verzekerd via het Servicepunt71. 

• Deelnemer: eenieder die handelt in de uitoefening van of namens een bedrijf/beroep: iedere 

natuurlijke of rechtspersoon, stichting of vereniging die niet handelt als consument.  

• Deelnemer in de zin van: consument: eenieder die als privépersoon een presentatie of 

rondleiding boekt bij Verkade Stadsgrachten. 

• Dienstverlening: bestaat vooral, maar niet uitsluitend, uit het organiseren van 

schoonmaakacties en het rondom deze acties adviseren van deelnemers over het leven in en 

om de stadswateren. Dit geldt ook voor het rapporteren en presenteren van de resultaten en 

bevindingen en evt. advisering over genoemd onderwerp aan de gemeente Leiden. 

• Onder water in Leiden: het bewonersproject dat door de Adviseur Stadsgrachten in opdracht 

van de gemeente Leiden wordt gefaciliteerd en uitgevoerd in de stad Leiden.  

• Overeenkomst: de tussen Verkade Stadsgrachten en opdrachtgever gesloten overeenkomst 

om werkzaamheden te verrichten waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot: het 

inventariseren van flora en fauna in stadswateren, het adviseren over het schoonhouden van 

stadswateren, het adviseren over het lokaal opzetten van een wijkinitiatief Kat uit de Gracht. 

• Projectleider: Aaf Verkade of een door Aaf Verkade aangestelde vervanger met relevante 

ervaring. 

• Schoonmaakactie: het meehelpen met het opschonen van de stadsgrachten, waaronder 

inbegrepen, maar niet beperkt tot: drijfvuilvissen (m.b.v. schepnet), grofvuilvissen (m.b.v. 

dreganker en/of magneet) en alle bijbehorende activiteiten, zoals het op enkele 

hoofdlocaties verzamelen van het opgeviste afval, het onderzoeken van opgevist afval op 

dierlijk leven en zo nodig het sorteren van het afval voor de facilitaire diensten die dit komen 

ophalen (waaronder Stedelijk Beheer en Gijs Oud IJzer). 

In goed overleg met de projectleider kunnen bovenstaande taken aangepast worden aan de 

persoonlijke behoefte van de deelnemer.  

• Werk: al het door Verkade Stadsgrachten vervaardigde werk, in de breedste zin van het 

woord (onderzoek, verslagen, beelden, rondleidingen, schoonmaakacties e.d.).  
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Artikel 1. Toepasselijkheid  

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten rondom de stadsgrachten, 

georganiseerd door Verkade Stadsgrachten.  

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Verkade 

Stadsgrachten derden dient te betrekken.  

2. Door de algemene voorwaarden te accepteren, geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden 

te accepteren. Een jawoord per e-mail is in dezen ook rechtsgeldig.  

3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar 

de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 2. Schoonmaakacties 
1. Het aanmelden voor deelname aan een schoonmaakactie kan via de website 

www.onderwaterinleiden.nl/kalender.  

2. Deze algemene voorwaarden worden aan de deelnemer digitaal meegestuurd bij 

bevestiging van de aanmelding.  

3. Deze algemene voorwaarden dienen gelezen te zijn voordat men aanvangt met de 

schoonmaakactie. 

4. De projectleider/afgevaardigde zal de algemene voorwaarden opnoemen vóórdat de 

activiteiten plaatsvinden en vragen of alle deelnemers hiermee accoord zijn. 

5. Verkade Stadsgrachten is niet verantwoordelijk voor overmachtssituaties als extreme 

weersomstandigheden, vervuild stadswater (met watergedragen ziektes, kroosvorming etc.).  

6. Een schoonmaakactie kan ook in of vanuit het water plaatsvinden (snorkelend). 

7. Indien wordt deelgenomen aan een deze laatstgenoemde variant dient een afstandsverklaring te 

worden ondertekend en overhandigd aan de projectleider of een afgevaardigde, voorafgaand aan de 

schoonmaakactie. Indien van toepassing wordt daarvoor een aparte bijlage meegestuurd. 

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid  
1. Indien Verkade Stadsgrachten aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen 

in dit artikel is geregeld.  

2. Indien men deelnemt aan een schoonmaakactie georganiseerd door Onder water in Leiden of 

Verkade Stadsgrachten, is men verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van 

Servicepunt71. Meer informatie is te vinden op deze pagina.  

3. Indien men deelneemt aan een door Verkade Stadsgrachten georganiseerde opschoonactie via de 

snorkelmethode, dient voorafgaand aan deze activiteit een afstandsverklaring te zijn ondertekend. 

Dit formulier is te downloaden vanaf de website en moet voorafgaand aan de tocht worden 

overhandigd aan de excursieleider. 

4. Verkade Stadsgrachten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of het kwijtraken van 

eigen materialen van deelnemers tijdens de schoonmaakacties (zowel op de kant als in het water).  

Dit geldt mede voor iedere vorm van schade aan of het kwijtraken van eigendommen in bewaring 

gegeven bij de Projectleider of een afgevaardigde. 

5. Tevens geldt dit voor iedere vorm van letsel of schade aan de gezondheid van de deelnemer zelf 

of per ongeluk toegebracht aan andere deelnemers. Deelname geschiedt derhalve op eigen risico.  

 

 

Zie ook de evt. aparte bijlage ‘afstandsverklaring’  

in het geval van deelname aan snorkelactiviteiten! 


