
 

OVEREENKOMST DEELNAME OPEN TUINEN 

 

 
Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000 Leuven, tel 016 28 60 24 en vertegenwoordigd door Christian 

Stivigny, 

en ik, als deelnemer aan Open tuinen, komen het volgende overeen: 

1. Ik stel mijn tuin open voor alle geïnteresseerden op de in het inschrijvingsformulier opgegeven dagen. 

 
2. De toegangsprijs tot mijn tuin mag maximum 4 euro per persoon bedragen. Kinderen tot 18 jaar, 

onder begeleiding van een volwassene, krijgen gratis toegang tot de tuin. Deze afspraken gelden 

voor alle in de tuingids opgenomen openingsdagen. Het gevraagde toegangsgeld wordt in de tuingids 

vermeld. 

 
3. Leden van Landelijke Gilden betalen slechts de helft van de toegangsprijs. De korting geldt enkel op 

vertoon van de lidkaart van het lopende jaar en is geldig voor de houder van de lidkaart en de partner. 

Open-tuinenvrijkaarthouders krijgen tijdens het laatste weekend van juni gratis toegang, geldig voor één 

persoon. 

 
4. Ik geef toelichting aan de bezoekers. 

 
5. Ten laatste op vrijdag voor het Open tuinenweekend plaats ik het aankondigingsbord op een zichtbare 

plaats in de voortuin (aan de straatzijde) van de woning. Dit bord bevat de tekst: ‘Open tuinen’ + datum + 

logo’s van sponsors. 

 
6. Ik stel de promotiefolder van Landelijke Gilden ter beschikking van de bezoekers. 

 
7. De initiatiefnemer mag foto's en/of dia's maken van mijn tuin en ze nadien vrij gebruiken. 

 
8. Voor alle deelnemende eigenaars die lid zijn van Landelijke Gilden wordt door Landelijke Gilden een 

verzekeringspolis afgesloten met dekking van de risico’s burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 

rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen, en dit zowel van de tuineigenaar als van eventuele 

medewerkers. 

 
9. Afhankelijk van de opbouw van de activiteit stel ik me in regel via Unisono.be (SABAM en de billijke 

vergoeding werden hieronder samengebracht), de vergunning voor het schenken van sterke dranken en 

eventuele gemeentelijke reglementen. Ik krijg via de nieuwsbrief meer informatie over deze onderwerpen. 

 
10. De foto’s van de tuin die door mij worden aangeleverd, zijn vrij van auteursrechten (copyright). Als dit niet 

het geval is, laat de tuineigenaar dit aan de initiatiefnemer weten. 

 
11. Ik informeer mijn gemeente i.v.m. het initiatief. 

 
12. Alleen de verkoop van zelfgekweekte planten uit eigen tuin wordt toegelaten (rekening houdend met de 

geldende BTW-wetgeving). Commerciële tuinen kunnen deelnemen aan andere voorwaarden (016 28 60 

24) 

 
13. Het niet naleven van bovenstaande afspraken kan leiden tot een evaluatie van mijn deelname aan Open 

tuinen door de initiatiefnemer. 


