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Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenis: 
1. “Westland Cultuurweb”, de aanbieder van het receptieve programma Kunstpracht en 

bemiddelaar tussen de school en de culturele aanbieder. 
2. “Kunstpracht”, receptief programma cultuureducatie voor Westlandse basisscholen waarin 

kinderen kennis maken met professionele kunst en cultuur door beleving. 
3. “Culturele aanbieder”, professionele culturele instelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de culturele activiteit binnen Kunstpracht. 
4. “Activiteit”, een voorstelling, concert of tentoonstelling in de school of op een externe locatie als 

onderdeel van Kunstpracht. 
 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die in het kader van 

Kunstpracht door Westland Cultuurweb worden gesloten. 
2. De algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website, www.westlandcultuurweb.nl.  
 
Artikel 3. Inschrijving Kunstpracht 
1. Kunstpracht is de receptieve leerlijn cultuureducatie voor leerlingen van Westlandse basisscholen 

waarvoor een school zich voorafgaand aan de start van het volgende schooljaar kan inschrijven 
gedurende een specifiek aangegeven inschrijftermijn. 

2. Deelname is alleen mogelijk met de hele school. 
3. De school die kiest voor Kunstpracht, geeft per bouw een voorkeur aan voor een bepaalde 

voorstelling of museumbezoek. 
4. Westland Cultuurweb koopt de activiteiten in bij culturele aanbieders die deze voor de school 

uitvoeren. 
5. Na sluiting van de inschrijvingstermijn, roostert Westland Cultuurweb de activiteiten in waarbij 

Westland Cultuurweb niet kan garanderen dat de eerste voorkeur in alle gevallen mogelijk is. 
Plaatsing van de scholen gebeurt op volgorde van aanmelding. 

6. Westland Cultuurweb stuurt het rooster voor de zomervakantie voorafgaand aan het betreffende 
schooljaar naar de deelnemende scholen. 

 
Artikel 4. Overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen Westland Cultuurweb en de school wordt aangegaan voor de termijn 

lopende vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het schooljaar waarop de 
inschrijving betrekking heeft en komt tot stand op het moment van inschrijven. 

2. De overeenkomst wordt nader ingevuld na sluiting van de inschrijftermijn door het inroosteren 
van de activiteiten.  

 
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
1. De school draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Westland Cultuurweb aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de school redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de overeenkomsten, binnen de door Westland Cultuurweb gestelde termijnen 
worden verstrekt. Dit omvat in ieder geval het aanleveren van contactpersonen en definitieve 
leerlingaantallen per klas in de eerste week van het schooljaar. Hieronder vallen eveneens tekst 
en beeldmateriaal ten behoeve van de online publicatie, of anderszins, door Westland 
Cultuurweb. 

2. Indien de in artikel 5.1 bedoelde gegevens niet tijdig aan Westland Cultuurweb zijn verstrekt, 
heeft Westland Cultuurweb het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de 
school in rekening te brengen. 
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3. De school draagt zorg voor voldoende begeleiding bij de activiteiten. De mate van begeleiding 

wordt van tevoren vastgesteld in overleg met Westland Cultuurweb.  
4. De school draagt zorg voor de aanwezigheid van ruimte en materialen zoals door Westland 

Cultuurweb is aangegeven in de schriftelijke bevestiging. 
5. Schade veroorzaakt door personeel/leerlingen van de school aan deze voorzieningen valt buiten 

verantwoordelijkheid van Westland Cultuurweb. 
 
Artikel 6. Kosten en betaling 
1. De school betaalt voor deelname aan Kunstpracht per schooljaar een vast bedrag per leerling, te 

weten € 6,00. Vervoer kan optioneel afgenomen worden tegen een vergoeding van € 1,00 per 
leerling. Voor het te factureren leerlingenaantal wordt het door de school opgegeven definitief 
leerlingaantal per voorstelling gehanteerd.  

2. De school ontvangt per schooljaar twee facturen: één in november voor activiteiten in het eerste 
kalenderjaar en één in mei voor activiteiten in het tweede kalenderjaar.  

3. Over de genoemde bedragen wordt geen btw in rekening gebracht. Het 0% tarief voor 
onderwijsinstellingen is van toepassing. 

4. De school voldoet de factuur van Westland Cultuurweb binnen de op de factuur vermelde 
betalingstermijn. 

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand. 
6. Westland Cultuurweb geeft onder geen beding restitutie van de kosten van Kunstpracht of het 

vervoer. 
 
Artikel 7. Wijziging en annulering 
1. Bij de indeling van de activiteiten gaat Westland Cultuurweb uit van de gegevens die de school 

heeft aangeleverd bij de inschrijving.  
2. Een eventueel verzoek tot een wijziging of annulering in de planning van de activiteit(en) is slechts 

mogelijk binnen drie weken na dagtekening van de (schriftelijke) bevestiging. Dit verzoek dient de 
school schriftelijk in te dienen. Westland Cultuurweb zal onderzoeken wat de mogelijkheden van 
wijzigingen zijn en deze bespreken met de school. 

3. Algemeen geldt dat ingeval de school in gebreke blijft, de in verzuim verkerende partij de kosten 
dient te betalen die het causaal gevolg zijn van het verzuim. 

 
Artikel 8. Intellectuele eigendom 
1. Alle door Westland Cultuurweb verstrekte stukken, zoals projectinformatiebrieven, lesbrieven 

namens derden, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 
de school en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Westland Cultuurweb 
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit 
de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

 
Artikel 9. Publicatie 
1. Indien de school activiteiten in het kader van Kunstpracht publiceert buiten de communicatie van 

Westland Cultuurweb om dan noemen zij Westland Cultuurweb als organisator en verwijzen ze 
naar de website www.westlandcultuurweb.nl.  

2. Westland Cultuurweb kan tijdens de Kunstpracht-activiteiten een fotograaf inzetten om 
beeldmateriaal voor uitingen op social media, website en officiële uitingen als jaarverslagen en 
subsidieaanvragen te verzamelen. Bij deelname aan Kunstpracht gaat de school hiermee akkoord. 
Indien er daadwerkelijk gefotografeerd wordt, krijgt de school de gelegenheid om aan te wijzen 
welke leerlingen niet op beeld mogen worden vastgelegd.  
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Artikel 10. Evaluatie 
1. De school dient mee te werken aan de evaluatie van Kunstpracht door een online evaluatie in te 

vullen en/of deelname aan een gesprek. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. Iedere schade toegebracht aan instrumenten, apparatuur, materialen, vervoermiddelen, 

personeel toebehoren van de culturele aanbieder zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt 
door de school en/of aanwezige derden, wordt door de school volledig vergoed. 
 

Artikel 12. Vrijwaringen 
1. Westland Cultuurweb is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het product van de culturele 

aanbieder. 
2. De school vrijwaart Westland Cultuurweb voor aanspraken van derden, inclusief de culturele 

aanbieder met betrekking tot de uitvoering van de cultuur educatieve activiteiten. 


