Algemene voorwaarden
voor de Wereld van Morgen
Algemeen
Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor deelname aan de ondernemers-community van het platform
Voor de Wereld van Morgen, welk platform tot stand is
gebracht door ASN Bank. ASN Bank is een handelsnaam
van de Volksbank N.V. te Utrecht, handelsregisternummer
16062338 (hierna: ASN Bank).

Toepasselijkheid voorwaarden
In deze algemene voorwaarden lees je de afspraken die
gelden voor iedere deelname aan de ondernemerscommunity van het platform Voor de Wereld van Morgen.
Algemene voorwaarden van de deelnemer aan de ondernemers-community van het platform Voor de Wereld van
Morgen zijn niet van toepassing.

1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande
begrippen als volgt uitgelegd:
Bijdrage: de bijdrage van de Deelnemer op het Platform,
zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden;
Deelnemer: de deelnemer aan de ondernemerscommunity van het Platform, zijnde een rechtspersoon of
een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Platform: het door ASN Bank opgezette platform onder de
naam ‘Voor de Wereld van Morgen’ (www.voordewereldvanmorgen.nl).

2 Doel Voor de Wereld van Morgen
2.1		 Het Platform dient ter ondersteuning van de missie van
ASN Bank. De missie van ASN Bank is om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het
geld van de klanten die bij ASN Bank bankieren,
stimuleert ASN Bank duurzame vooruitgang. Zo draagt
ASN Bank bij aan een wereld waar mensen veilig en
gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd,
nu en in de toekomst.
2.2 Het doel van het Platform is om nog meer bij te dragen
aan de verduurzaming van Nederland. Het Platform
ondersteunt duurzame ondernemers en tracht mensen
door middel van verhalen over groene trends en
ontwikkelingen te inspireren om steeds duurzamer te
leven.
2.3 Duurzame ondernemers kunnen deelnemen aan de
ondernemers-community van het Platform. Deelname
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aan de ondernemers-community biedt ondernemers
onder andere coaching- en adviesmogelijkheden, de
mogelijkheid om kosteloos de onderneming, diensten
en/of producten van de Deelnemer te introduceren,
tegen vergoeding publiciteit te genereren via advertorials en deel te nemen aan de ASN Bank Wereldprijs.1

3 De Deelnemer
3.1		 Voor deelname aan de ondernemers-community van
het Platform gelden ten aanzien van de Deelnemer de
volgende eisen:
a. de onderneming, diensten en/of producten van de
Deelnemer zijn relevant voor het thema ‘duurzaamheid’ en sluiten ten minste aan op één van de
drie duurzame thema’s die gebaseerd zijn op de
focusgebieden van ASN Bank:
1. Mens en samenleving;
2. Natuur en milieu; of
3. Klimaatbescherming.
Een toelichting op deze thema’s is opgenomen in
de bijlage bij deze algemene voorwaarden;
b. de onderneming van de Deelnemer bevindt zich
naar het oordeel van ASN Bank in de start-up fase
of de scale-up fase en bestaat op het moment van
eerste deelname aan de ondernemers-community
van het Platform uit maximaal 35 medewerkers;
c. de onderneming, diensten en/of producten van de
Deelnemer zijn en/of handelen niet in strijd met
de wet en zijn en/of handelen niet in strijd met
datgene dat in het maatschappelijk verkeer als
betamelijk wordt beschouwd;
d. de onderneming, diensten en/of producten van de
Deelnemer hebben geen betrekking op de productie en/of verkoop van tabak, alcoholhoudende
dranken, geestverruimende middelen of andere
producten waarvan in het maatschappelijk verkeer
wordt aangenomen dat zij schadelijk zijn voor de
gezondheid;
e. de onderneming van de Deelnemer mag zowel
winstgevend als non profit zijn;
f. de onderneming van de Deelnemer kan grotendeels onafhankelijk van subsidie voortbestaan.
Indien de onderneming van de Deelnemer zich
nog in de start-up fase bevindt, dient het de redelijke verwachting te zijn dat de Deelnemer na die
start-up fase grotendeels onafhankelijk van subsidie kan voortbestaan; en

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Zie: www.voordewereldvanmorgen.nl/algemene-voorwaarden.

g. de Deelnemer is ingeschreven in het handels
register van de Kamer van Koophandel.
3.2 ASN Bank behoudt zich het recht voor om de hiervoor
onder 3.1 genoemde eisen, thema’s en de interpretatie
daarvan eenzijdig te aan te vullen of te wijzigen.
3.3 Onderwijsactiviteiten, consultancy- of adviesdiensten,
eenmalige evenementen, creatieve producties (zoals
theater, film, muziek, literatuur et cetera) loterijen en
kansspelen, zijn uitgesloten van deelname aan de
ondernemers-community van het Platform.
3.4 Het staat ASN Bank vrij om een verzochte deelname
aan de ondernemers-community van het Platform te
weigeren. Als deelname aan de ondernemerscommunity van het Platform wordt geweigerd, zal
ASN Bank toelichten waarom de deelname wordt
geweigerd. Over de weigering kan niet verder worden
gecorrespondeerd.

4 Account
4.1		 Om deel te kunnen nemen aan de ondernemerscommunity van het Platform is het nodig om een
persoonlijk account aan te maken. Een account wordt
door de Deelnemer aangemaakt door eenmalige
registratie op een wijze zoals is voorzien op het
Platform.
4.2 Een account wordt aangemaakt onder de eigen naam
van de (ondernemer achter de) Deelnemer. Het is niet
toegestaan om een schuilnaam of pseudoniem voor
het account te gebruiken.
4.3 Het gebruik van een profielfoto is niet verplicht, maar
wel gewenst.
4.4 De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op
veilige wijze bewaren van het wachtwoord van het
account. Het is de Deelnemer niet toegestaan de
gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te
verstrekken.
4.5 De Deelnemer dient adequate maatregelen te treffen
om ongeautoriseerd beheer van het account te voorkomen. Indien desondanks sprake zou zijn van ongeautoriseerd gebruik van het account, kan de Deel
nemer ASN Bank verzoeken het account te blokkeren.
4.6 Zowel ASN Bank als de Deelnemer behouden hun
onafhankelijkheid met betrekking tot het innemen van
standpunten over het onderwerp duurzaamheid en
de maatschappelijke thema’s die hiermee verband
houden. Indien de onderneming, dienst en/of product
van de Deelnemer echter niet meer valt binnen één
van de onder 3.1 gemelde duurzame thema’s, kan
ASN Bank eenzijdig besluiten om het account van de
Deelnemer te blokkeren en/of te beëindigen. Als het
account van een Deelnemer wordt geblokkeerd en/of
beëindigd, zal ASN Bank toelichten waarom het
account wordt geblokkeerd en/of beëindigd. Over de
blokkering en/of beëindiging kan niet verder worden
gecorrespondeerd.
4.7 ASN Bank maakt géén back-ups van het account van
de Deelnemer.

5 Introductie van de duurzame onderneming
5.1		 Op de deelnemerspagina van de ondernemerscommunity van het Platform kan de Deelnemer door
middel van een zelf geschreven bijdrage zijn duurzame
onderneming, diensten en/of producten introduceren.
Deze Bijdrage is raadpleegbaar door alle bezoekers
van het Platform.
5.2 Voor de Bijdrage gelden de volgende eisen:
a. de Bijdrage heeft betrekking op de onderneming,
diensten en/of producten van de Deelnemer;
b. de Bijdrage moet helder en bondig beschreven
worden: naam, inleiding, inhoud, doel. Ook moet
een voor de onderneming, diensten en/of producten van de Deelnemer kenmerkend beeld worden
toegevoegd. Dit moet een beeld zijn dat de
Deelnemer mag gebruiken zonder dat hij inbreuk
pleegt op rechten van derden. Het beeld mag
geen logo zijn of een beeld met bovenmatig veel
tekst;
c. de Bijdrage is relevant voor het thema ‘duurzaamheid’ en heeft betrekking op minimaal één van de
drie duurzame thema’s die gebaseerd zijn op de
focusgebieden van ASN Bank:
1. Mens en samenleving;
2. Natuur en milieu; of
3. Klimaatbescherming.
Een toelichting op deze thema’s is opgenomen in
de bijlage bij deze algemene voorwaarden;
d. de Bijdrage is en/of handelt niet in strijd met de
wet en is en/of handelt niet in strijd met datgene
dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk
wordt beschouwd;
e. de Bijdrage heeft geen betrekking op de productie
en/of verkoop van tabak, alcoholhoudende
dranken, geestverruimende middelen of andere
producten waarvan in het maatschappelijk verkeer
wordt aangenomen dat zij schadelijk zijn voor de
gezondheid;
f. de Bijdrage mag geen verwarring geven met
betrekking tot de rol van ASN Bank, het Platform,
andere deelnemers en derden;
g. de Bijdrage noemt geen (concurrerende) bedrijven
om mee te vergelijken; en
h. de Bijdrage is niet zuiver verkoop bevorderend en
bevat geen product- of dienstpromotie. Het doen
van aanbiedingen is dus niet toegestaan.
5.3 Indien de Bijdrage niet voldoet aan de eisen zoals in
artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bedoeld,
kan ASN Bank eenzijdig besluiten om de Bijdrage te
weigeren of te verwijderen van het Platform. Als de
Bijdrage van de Deelnemer wordt geweigerd of
verwijderd, zal ASN Bank toelichten waarom de
Bijdrage is geweigerd of verwijderd. Over de
weigering of verwijdering kan niet verder worden
gecorrespondeerd.

6 Beëindiging
6.1		 De Deelnemer kan zijn account zonder opzegtermijn
beëindigen. Om een account te beëindigen neemt de
Deelnemer contact op met ASN Bank. Nadat een
account is beëindigd, is het account (inclusief al hetgeen de Deelnemer heeft vervaardigd of gepubliceerd
op het Platform) niet langer toegankelijk op het Platform. Dit betekent niet dat er geen kopieën van, of
verwijzingen naar het account (en al hetgeen de
Deelnemer heeft vervaardigd of gepubliceerd op het
Platform) circuleren op het internet.
6.2 Bij beëindiging van het Platform – om welke reden dan
ook – zal alle content, daaronder begrepen al hetgeen
de Deelnemer heeft vervaardigd of gepubliceerd op
het Platform, ofwel worden bewaard voor archiefdoeleinden, ofwel geheel of gedeeltelijk worden vernietigd
door ASN Bank. Bewaring of vernietiging zal plaats
vinden met inachtneming van de geldende wettelijke
bewaartermijnen.

7

Aansprakelijkheid

7.1 De Deelnemer maakt onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico gebruik van de
ondernemers-community van het Platform.
7.2 ASN Bank is niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade die de Deelnemer lijdt, voortvloeiend uit, of
samenhangend met deelname aan of publicaties op de
ondernemers-community van het Platform. Onder
indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, omzet- of winstderving, vermogensschade,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk
letsel.
7.3 ASN Bank is niet verantwoordelijk voor computer
storingen, internetstoringen of andere technische
storingen op de website van het Platform of in de
systemen van ASN Bank, hieronder mede begrepen
storingen als gevolg waarvan het Platform tijdelijk niet
bereikbaar is.
7.4 De Deelnemer vrijwaart ASN Bank en het Platform
tegen alle aanspraken van derden in en buiten rechte
die verband houden met diens deelname aan de
ondernemers-community van het Platform.
7.5 Indien en voor zover ASN Bank betrokken raakt bij een
geschil met derden met betrekking tot de Deelnemer
aan het Platform, is de Deelnemer verplicht de door
ASN Bank te maken juridische kosten te vergoeden.
7.6 ASN Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de websites waar op het Platform naar verwezen
wordt.

8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1		 De Deelnemer verklaart dat de intellectuele eigendomsrechten van al hetgeen hij zelf vervaardigt en
publiceert op het Platform, bij hem berusten.
8.2 De Deelnemer verleent ASN Bank een licentie om de

door de Deelnemer vervaardigde en gepubliceerde
werken openbaar te maken en te verveelvoudigen.
8.3 De intellectuele eigendomsrechten van de website van
het Platform, de achterliggende software en al hetgeen
ASN Bank vervaardigt en publiceert op het Platform,
berusten bij ASN Bank of haar toeleveranciers.

9 Privacy
ASN Bank verwerkt persoonsgegevens van de Deelnemer
op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de
daarvoor geldende wet- en regelgeving. Meer informatie
over het verwerken van persoonsgegevens is te vinden
in het privacy- en cookie reglement van ASN Bank
(www.asnbank.nl/privacy.html). Door gebruik te maken
van de ondernemers-community van het Platform gaat de
Deelnemer akkoord met (de meest recente versie van) het
privacy- en cookie reglement.

10 Klachten, toepasselijk recht en geschillen
10.1 Klachten over, voortvloeiend uit of samenhangend met
deelname aan de ondernemers-community van het
Platform dienen door de Deelnemer schriftelijk aan de
redactie van het Platform te worden medegedeeld via
voordewereldvanmorgen@asnbank.nl. De redactie
van het Platform neemt dan zo spoedig mogelijk contact met de Deelnemer op.
10.2 Op de relatie tussen ASN Bank en de Deelnemer is
Nederlands recht van toepassing.
10.3 Geschillen tussen ASN Bank en de Deelnemer die niet
onderling kunnen worden opgelost, worden voor
gelegd aan de Nederlandse rechter te Utrecht.

11 Wijziging of aanvulling van de Voorwaarden
ASN Bank is gerechtigd deze algemene voorwaarden met
directe ingang te wijzigen of aan te vullen. Als de algemene
voorwaarden worden gewijzigd, zullen de nieuwe voorwaarden op www.voordewereldvanmorgen.nl worden
gepubliceerd.

Op zoek naar meer informatie?
Uitgebreide informatie vind je op onze websites
www.voordewereldvanmorgen.nl en www.asnbank.nl.
Wil je liever iemand spreken? De medewerkers van
ASN Klantenservice zijn van maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 18.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer
070 – 35 69 335. Of stuur een e-mail aan voordewereldvanmorgen@asnbank.nl Ook is het mogelijk een brief
– zonder postzegel – te sturen naar ASN Bank t.a.v.
Voor de Wereld van Morgen, Antwoordnummer 1188,
2501 WB Den Haag.

Bijlage: Toelichting op de duurzame thema’s van ASN Bank
De onderneming, diensten en/of producten van de Deelnemer zijn relevant voor het thema ‘duurzaamheid’ en sluiten ten
minste aan op één van de drie duurzame thema’s die gebaseerd zijn op de focusgebieden van ASN Bank. ASN Bank
beoordeelt voorafgaand aan de publicatie van de Bijdrage of de Deelnemer en de Bijdrage passen binnen minimaal één
van deze thema’s. Hieronder staan de mogelijke interpretaties per thema.

Mens en samenleving
Ondernemingen die zich richten op:
Transparantie in de keten
Eerlijke handel en een leefbaar loon
Stimuleren van de aankoop van eerlijke, duurzame mode en voeding in Nederland

•
•
•

Natuur en milieu
Ondernemingen die zich richten op:
Behoud en stimulans van biodiversiteit
Vergroten van een groene leefomgeving
Terugdringen van plastics
Ontwikkelen en/of beschikbaar maken van circulaire of duurzame verpakkingen
Slim hergebruik van bestaande materialen

•
•
•
•
•

Klimaatbescherming
Ondernemingen die zich richten op:
Oplossingen op het gebied van duurzaam wonen
Slimme energieopslag en grondstofreductie
Duurzame innovatie binnen de energiesector
Direct en indirect reduceren van CO2 uitstoot

•
•
•
•

ASN Bank behoudt zich het recht voor om de interpretatie van de thema’s eenzijdig te aan te vullen of te wijzigen.

