Algemene voorwaarden Nieuw Groen
Laatst gewijzigd op 4 augustus 2020
1 Definities en toepassing
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanmelding: De verplichte handeling waarbij de initiatiefnemer de minimum gegevens zoals vermeld
in het aanmeldingsformulier moet verstrekken aan Nieuw Groen alvorens het profiel van het groene
initiatief waarbij de initiatiefnemer betrokken is op de website zichtbaar wordt.
Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Content: Tekst, beeld- en/of geluidsmateriaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot foto’s en
video’s met of zonder geluid alsmede muziekwerken, en andere informatie.
Gebruiker: Iedere (rechts)persoon die (i) de website bezoekt en/of (ii) een vergoeding overmaakt
naar Nieuw Groen.
Groen initiatief: Het project van de initiatiefnemer dat hij via Nieuw Groen aanbiedt in het kader van
de verlening van de dienst ‘CO2-vastlegging’ en waarbij wordt voldaan aan de tussen de
initiatiefnemer en Nieuw Groen afspraken die zijn vastgelegd in een overeenkomst.
Initiatiefnemer: De (rechts)persoon die verantwoordelijk is voor het groene initiatief en waarmee
Nieuw Groen afspraken heeft vastgelegd in een onderlinge overeenkomst.
Nieuw Groen: De eenmanszaak Nieuw Groen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Camera
Obscuralaan 330, 1183 KG Amstelveen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer: 78245281 met btw-id: NL003306571B49.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen een initiatiefnemer en Nieuw Groen die betrekking heeft
op de voorwaarden waaronder het groene initiatief aangeboden wordt op het platform van Nieuw
Groen, zoals bijvoorbeeld de ‘Overeenkomst aanplant walnoten’ en de ‘Overeenkomst aanleg
voedselbos’.
Platform: Het door Nieuw Groen geëxploiteerde online platform dat bestaat uit besloten en open
delen, waarop Nieuw Groen de profielen van groene initiatieven presenteert aan gebruikers en
waarop een gebruiker zijn vergoeding kan overmaken die ten goede komt aan een groen initiatief of
groene initiatieven.
Profiel: De door de initiatiefnemer opgestelde beschrijving van het groene initiatief dat door Nieuw
Groen op het platform wordt gepresenteerd.
Vergoeding: Het bedrag dat de gebruiker overmaakt aan Nieuw Groen ten behoeve van een groen
initiatief dat daarvoor een door de gebruiker bepaalde hoeveelheid CO2 vastlegt.
Website: De website www.nieuw-groen.nl van Nieuw Groen die de landing page vormt voor de
diensten van Nieuw Groen.
1.2 Nieuw Groen biedt het platform aan via de website waarop ze de profielen van de groene
initiatieven presenteert op basis van informatie verstrekt door de initiatiefnemers en ze gebruikers
in staat stelt om deze groene initiatieven met een vergoeding voor CO2-vastlegging die het initiatief
realiseert te ondersteunen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de
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website en het platform door de gebruiker en de initiatiefnemer, en op alle daarmee verband
houdende door Nieuw Groen te leveren producten en/of diensten.
1.3 Door (1) de toegang tot, (2) het gebruik van en/of (3) aanmelding op de website en/of het
platform aanvaarden gebruiker en initiatiefnemer expliciet deze algemene voorwaarden. Als
gebruiker of initiatiefnemer niet akkoord gaat met alle voorwaarden in deze algemene voorwaarden,
is het hen niet toegestaan de website en/of het platform te bezoeken of te gebruiken.
1.4 Het is van belang dat gebruiker en initiatiefnemer deze algemene voorwaarden zorgvuldig
doornemen. Nieuw Groen raadt gebruiker en initiatiefnemer aan om ten behoeve van de eigen
administratie deze algemene voorwaarden te printen of op andere wijze te bewaren.
1.5 Nieuw Groen is te allen tijde bevoegd de functionaliteit van het platform te wijzigen.
1.6 Het aanbrengen van een digitale verwijzing middels een hyperlink of anderszins naar de website
of het platform is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuw Groen.
1.7 Gebruiker en initiatiefnemer zijn er mee bekend dat toegang tot de website en het platform
afhankelijk is van beschikbaarheid van een verbinding met het internet. Zij zijn zelf verantwoordelijk
voor (het in stand houden van) een dergelijke verbinding.

2 Bepalingen gericht op gebruiker
2.1 Als gebruiker erachter komt dat iemand anders gebruik maakt van zijn gegevens of dat de
beveiliging is gekraakt, dient hij Nieuw Groen hiervan onverwijld op de hoogte te stellen per e-mail
aan welkom@nieuw-groen.nl.
2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden verricht op de website en/of
het platform met gebruikmaking van zijn gegevens.
2.3 Gebruiker is verplicht om zich, alvorens tot het overmaken van een vergoeding over te gaan,
goed op de hoogte te stellen van de omschrijving van het groene initiatief, zoals weergegeven in het
profiel.
2.4 Indien gebruiker in totaal meer dan € 5.000,- overmaakt als vergoeding zal gebruiker op eerste
verzoek van Nieuw Groen terstond aanvullende informatie omtrent de achtergrond van de
vergoeding verstrekken aan Nieuw Groen.
2.5 Gebruiker is gehouden tot naleving van de voorwaarden voortvloeiend uit deze algemene
voorwaarden, en is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die de belangen van Nieuw
Groen schaden of kunnen schaden.
2.6 Nieuw Groen is gerechtigd om een vergoeding te weigeren indien er naar het oordeel van Nieuw
Groen sprake is van handelingen, die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan wel
schadelijk zijn voor Nieuw Groen. In dat geval wordt de vergoeding binnen 14 dagen teruggestort op
het rekeningnummer van de gebruiker.
2.7 Gebruiker dient zelf te verifiëren of de CO2-vastlegging die hij via Nieuw Groen laat realiseren
voldoet aan de gestelde wettelijke of private eisen waaraan hij dient te voldoen met het oog op
verplichtingen ten aanzien van CO2-compensatie.
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3 Bepalingen gericht op initiatiefnemer
3.1 Voordat het initiatief van de initiatiefnemer door Nieuw Groen op het platform wordt
gepresenteerd, dient de initiatiefnemer het aanmeldformulier dat door Nieuw Groen verstrekt
wordt ingevuld in te leveren en de onderlinge overeenkomst ondertekend te hebben.
3.2 Bij het invullen van het aanmeldformulier en het ondertekenen van de overeenkomst is de
initiatiefnemer verplicht volledige en juiste gegevens in te vullen en geen misleidende informatie te
verstrekken.
3.3 Nieuw Groen is volledig gevrijwaard van aansprakelijkheid voor alle schade die voortkomt uit
bestellingen en aankopen en het aanplanten, onderhouden en beheren van het groene initiatief
door de initiatiefnemer.
3.4 Indien de initiatiefnemer in gebreke blijft ten aanzien van de naleving van de overeenkomst en
niet bereid is om de bijdrage die hij heeft ontvangen voor het realiseren van zijn groene initiatief
(deels) terug te betalen, dan kan Nieuw Groen overgaan tot conservatoir beslag.

4 Algemene regels voor gebruik van de website en het platform
4.1 Het kopiëren, verspreiden, hergebruiken e.d. van (gedeelten van) de website en/of het platform
(met inbegrip van geplaatste content) is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nieuw Groen.
4.2 Het is niet toegestaan om met behulp van andere technieken en/of middelen dan de algemeen
verkrijgbare web browsers (en/of de eventuele andere middelen die Nieuw Groen uitdrukkelijk voor
dit doel kan aanwijzen) de content te benaderen.
4.3 Het is niet toegestaan om technische beveiligingsmaatregelen van of op de website en/of het
platform (trachten) te omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen.
Technische beveiligingsmaatregelen kunnen onder andere het gebruik of het kopiëren van content
en/of andere elementen op de website en/of het platform belemmeren of beperken.
4.4 Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van nieuw Groen
ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de website en/of het platform of van
enigerlei dienst van Nieuw Groen.
4.5 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een
dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline
reader, waarmee via de website en/of het platform over een bepaalde periode meer aanvragen aan
de servers van Nieuw Groen worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan
genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste)
webbrowser.
4.6 Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van de gebruikers (initiatiefnemers, gebruikers
of anderen) van de website en/of het platform (zoals bijvoorbeeld adresgegevens en
(bedrijfs)namen) te verzamelen of anderszins te verwerken, tenzij dit in het kader van rechtstreeks
contact dan wel anderszins met toestemming van de betrokkene(n) geschiedt.
4.7 Nieuw Groen verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te
maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de website en het platform, evenwel
uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch
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geen caches of archieven van dat materiaal. Nieuw Groen behoudt zich het recht voor om deze
uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.
5 Verplichtingen Nieuw Groen
5.1 De verplichtingen van Nieuw Groen zijn steeds inspanningsverbintenissen en geen
resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is
overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.
5.2 Nieuw Groen houdt het platform en de website zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. Nieuw
Groen heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website, het platform of enig
deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of
toestemming.

6 Vrijwaring en aansprakelijkheid
6.1 Hoewel door Nieuw Groen de uiterste zorg is nagestreefd met betrekking tot de werking van het
platform en de daaraan gerelateerde diensten, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of
onvolledigheden niet worden ingestaan. Nieuw Groen, haar medewerkers en de auteurs of
redacteuren zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door gebruiker op
geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
6.2 Nieuw Groen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van (i) het
platform of enig onderdeel daarvan; (ii) de website of enig onderdeel daarvan of (iii) gebreken in de
communicatie daarmee.
6.3 Nieuw Groen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet
opslaan of verwijderen van content die door gebruiker is geplaatst op de website of het platform.
6.4 Nieuw Groen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden of andere
informatiebronnen waarnaar middels hyperlinks of anderszins wordt verwezen of die zelf verwijzen
naar de website of het platform.
6.5 De totale aansprakelijkheid van Nieuw Groen wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van deze algemene voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde is te allen
tijde beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Nieuw Groen voor indirecte
schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van gebruiker, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan
genoemd in voorgaande leden van dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.
6.6 De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nieuw Groen of diens
leidinggevenden.
6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat gebruiker de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Nieuw Groen meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding tegen Nieuw Groen vervalt door het enkele verloop van 6 maanden
na het ontstaan van de vordering. Daarnaast bestaat in alle gevallen geen recht op
schadevergoeding indien de oorzaak van de schade: a. veroorzaakt is door het niet naleven van de
door of namens Nieuw Groen aan gebruiker verstrekte voorschriften; b. bestaat uit verminking of
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het verloren gaan van gegevens; c. veroorzaakt is door gebrekkig functioneren van netspanning,
telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen, of d. anderszins veroorzaakt is door niet aan Nieuw
Groen toe te rekenen oorzaken.

7 Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
7.1 Nieuw Groen en gebruiker zijn verplicht alle informatie omtrent de bedrijfsvoering of de
organisatie van de initiatiefnemers welke hun bekend wordt in het kader van de uitvoering van deze
algemene voorwaarden en waarvan de initiatiefnemers hebben aangegeven, of waarvan
redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze als vertrouwelijk heeft te gelden, niet ten eigen
bate aan te wenden en deze niet aan enige derde bekend te maken, dit laatste behoudens voor
zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van deze algemene voorwaarden.
7.2 Nieuw Groen zal de door gebruiker verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken voor zover dat
nodig is voor de uitvoering van haar diensten zoals besloten in deze algemene voorwaarden. De
persoonsgegevens die Nieuw Groen vraagt met het oog op de identificatie van gebruiker en/of zijn
vertegenwoordigers zullen door Nieuw Groen uitsluitend worden gebruikt voor het vaststellen van
de identiteit van de verstrekkende (rechts)persoon.
7.3 Nieuw Groen zorgt voor passende organisatorische en beveiligingsmaatregelen van de
persoonsgegevens, met dien verstande dat er met betrekking tot de transactiegegevens
maatregelen zijn, gericht op het uitsluitend toegankelijk maken van die gegevens in gevallen waar
daartoe krachtens wet of voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden een noodzaak voor bestaat.
7.4 Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan Nieuw
Groen worden verstrekt geeft gebruiker voorts zijn expliciete toestemming aan Nieuw Groen om die
gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het platform
gerelateerde berichten of om gebruiker te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten
en diensten van Nieuw Groen. Voorts zal Nieuw Groen de persoonsgegevens van gebruiker aan
derden verstrekken indien en voor zover Nieuw Groen hiertoe verplicht is op grond van de wet of
een rechterlijke uitspraak.

8 Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten op de content
8.1 Geplaatste content mag in geen geval inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten
van een ander, of op enige andere manier onrechtmatig en/of strafbaar zijn tegenover derden.
Nieuw Groen heeft evenwel geen invloed op de inhoud van de content en/of de daarin gegeven
meningen en opvattingen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de geplaatste
content. Bovendien controleert Nieuw Groen Content niet standaard voorafgaand aan plaatsing.
gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen gebruiker verantwoordelijk is voor de door of
namens hem geplaatste content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan.
8.2 Op de inhoud van profielen van de groene initiatieven rusten intellectuele eigendomsrechten
van initiatiefnemers en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld krijgt gebruiker uitsluitend het
recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen
van het overmaken van een vergoeding, en is voor ieder ander gebruik (behoudens voor zover op
grond van een wettelijke exceptie toegestaan) voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuw
Groen en de initiatiefnemers die de informatie hebben geplaatst vereist.
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8.3 Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding die verwijst naar het vertrouwelijke karakter
van informatie, aanduidingen die verwijzen naar auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele of industriële eigendom van Nieuw Groen te verwijderen of te wijzigen.
8.4 Het is gebruiker niet toegestaan om in advertenties of andere media uitingen die zijn gericht op
het algemene publiek gebruik te maken van de naam (namen) of logo(‘s) van Nieuw Groen zonder
dat daar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor is gegeven.

9 Cookies
9.1 Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geplaatst op de computer, tablet of mobiele
telefoon (en andere apparaten die toegang tot het internet verschaffen) van gebruiker wanneer
gebruiker de website en/of het platform bezoekt. Dit is om gebruiker te voorzien in de best
mogelijke gebruikservaring van de website en/of het platform. De cookies op de website en/of het
platform zullen worden gebruikt voor Google Analytics, voor het bijhouden van
gebruikersstatistieken en het optimaliseren van de website. Hierbij zullen IP-adressen worden
geanonimiseerd. Verder worden cookies eventueel gebruikt voor A/B-testing. Nieuw Groen gebruikt
geen cookies om gevoelige informatie te vergaren van gebruiker, en informatie van gebruiker door
te geven aan reclamenetwerken.
9.2 Nieuw Groen gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken in kaart te brengen. Hiertoe
worden cookies op het betreffende apparaat geplaatst waarmee gebruiker de website en/of het
platform bezoekt. Door het van toepassing worden (en het accepteren door gebruiker) van deze
algemene voorwaarden geeft gebruiker onherroepelijk toestemming aan Nieuw Groen voor het
gebruik en plaatsen van cookies.

10 Algemene bepalingen
10.1 Het is Nieuw Groen toegestaan om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Nieuw Groen maakt in dat geval een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op
de website.
10.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
10.3 Nieuw Groen is gerechtigd haar rechtsverhouding tot gebruiker en initiatiefnemer over te
dragen aan een derde in het kader van gehele of gedeeltelijke overdracht van haar
bedrijfsactiviteiten aan die derde.
10.4 Aan de inhoud van de website wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar Nieuw Groen kan
geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van de informatie op de website en/of de
diensten en de geschiktheid daarvan voor een bepaald doel.
10.5 Op de rechtsverhouding van gebruiker met Nieuw Groen en initiatiefnemer met Nieuw Groen
en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.6 Vragen of opmerkingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunnen worden
gestuurd naar welkom@nieuw-groen.nl.

Nieuw Groen | Camera Obscuralaan 330, 1183 KG Amstelveen | KvK-nummer: 78245281
www.nieuw-groen.nl | welkom@nieuw-groen.nl

6

