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

1.1	ASN Bank heeft een platform opgezet onder
de naam ‘Voor de Wereld van Morgen’
(www.voordewereldvanmorgen.nl, hierna: het
Platform) met als doel een broedplaats te creëren
voor mensen, organisaties en bedrijven die betrokken
zijn bij een betere wereld en een goed idee voor een
betere wereld hebben of willen ondersteunen.
1.2	Het Platform opereert onder leiding van een redactie
die onafhankelijk van ASN Bank de redactie over het
Platform voert.
1.3	Het Platform dient ter ondersteuning van de missie
van ASN Bank. De missie van ASN Bank is dat zij de
duurzaamheid van de samenleving wil bevorderen
en zich in haar economisch handelen daardoor laat
leiden. Het bevorderen van de duurzaamheid van
de samenleving wordt gezien als het meewerken
aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde
te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar de toekomst of worden
afgewenteld op het milieu, de natuur en arme bevolkingsgroepen.
1.4	Op het Platform kan iedereen met een slim idee voor
een betere wereld een project aanmaken om hulp te
zoeken bij de realisatie ervan. Iedereen die wil helpen
kan de projecteigenaar door middel van het delen
van kennis, netwerk of publiciteit een steuntje in de
rug bieden. Daarnaast bieden we blogs met actuele
onderwerpen, die aansluiten bij de projecten en bij
de duurzame thema’s. Zie bijlage 1.1 onderaan voor
de projectvoorwaarden.
1.5	Het Platform heeft geen commercieel oogmerk.

2	Algemene voorwaarden Voor de Wereld
van Morgen

2.1	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
indien je deelnemer wordt van het Platform.
2.2	ASN Bank is gerechtigd deze algemene voorwaarden
van tijd tot tijd te wijzigen met directe ingang. Als de
algemene voorwaarden worden gewijzigd, zal hiervan
melding worden gedaan op de homepage van het
Platform en zullen de nieuwe algemene voorwaarden
op de website worden gepubliceerd.
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Deelnemerschap

4

Acties en projecten

3.1	Om deel te nemen aan het Platform is het nodig om
een account aan te maken. Met dit account kun je een
project starten, reageren op projecten van anderen,
of op blogs. Een account maak je aan door je eenmalig
te registreren door opgave van je naam en e-mailadres
op een wijze als is voorzien op het Platform. Deelnemers
dienen hun eigen naam op te geven en mogen dus
geen schuilnaam of pseudoniem gebruiken. Bij de
registratie creëer je door opgave van een voornaam,
achternaam, e-mailadres en wachtwoord een persoonlijk account. ASN Bank kan je registratie weigeren,
maar zal hierbij weloverwogen en zorgvuldig handelen.
3.2	Je bent zelf verantwoordelijk voor het op veilige wijze
bewaren van je wachtwoord. Het is niet toegestaan
je gebruikersnaam en wachtwoord aan anderen te
verstrekken. Verder dien je adequate maatregelen
te treffen om ongeautoriseerd beheer van je account
te voorkomen. Indien desondanks sprake zou zijn
van ongeautoriseerd gebruik van je account, kun je
ASN Bank verzoeken je account te blokkeren.
3.3	Een door jou gestart project, kun je zelf verwijderen.
Je kunt je account te allen tijde beëindigen door een
verzoek in te dienen bij de redactie van het Platform.
Daarmee is een door jou aangemaakt profiel niet langer
toegankelijk op het Platform, hetgeen echter niet
betekent dat er geen kopieën meer circuleren op het
internet die door zoekmachines gevonden kunnen
worden. Door jou geïnitieerde discussies en geplaatste
reacties zullen ook na beëindiging van je account
(anoniem) toegankelijk blijven voor bezoekers van
en deelnemers aan het Platform.
3.4	ASN Bank streeft naar een beschikbaarheid van het
Platform van 24 uur per dag en 7 dagen per week,
maar geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid.
3.5	ASN Bank maakt geen back-ups van je bijdragen
en projecten, we adviseren je daarom om dat zelf
te doen.

4.1	ASN Bank, organisaties met wie ASN Bank samenwerkt, andere personen of partijen en jijzelf, kunnen
op het Platform projecten aanmaken. Je kunt door
het plaatsen van een reactie een bijdrage aan deze
projecten leveren.
4.2	Je kunt een project starten dat in één van de drie
duurzame thema’s valt (Mens en samenleving, Natuur
en milieu, Klimaatbescherming). Deze thema’s zijn

gebaseerd op de pijlers van ASN Bank. Indien je een
project wilt starten op het Platform dat buiten deze
thema’s valt of niet voldoet aan het verduurzamen
van de samenleving, kunnen we je helaas niet helpen.
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Accounts
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Onafhankelijkheid

5.1	Op je account kun je aangeven wie je bent. Een account
stelt je in staat anderen te helpen of zelf een project te
starten. Een foto is niet verplicht, maar wel wenselijk.
We gebruiken alleen je voornaam die bij projecten en
bijvoorbeeld door jou geplaatste reacties verschijnt.
5.2	In het privacy- en cookiereglement van Voor de Wereld
van Morgen vind je op welke wijze ASN Bank met je
persoonsgegevens omgaat. Het privacy- en cookie
reglement, vind je op het Platform. ASN Bank is gerechtigd dit privacy- en cookiereglement van tijd tot
tijd te wijzigen met directe ingang. Als het privacy- en
cookiereglement wordt gewijzigd, zal hiervan melding
worden gedaan op de homepage van het Platform en
zal het nieuwe privacy en cookiereglement op de
website worden gepubliceerd.

6.1	Zowel ASN Bank als jijzelf behouden onafhankelijkheid met betrekking tot het innemen van standpunten
over het onderwerp duurzaamheid en de maatschappelijke thema’s die hiermee verband houden.

7 Algemene gebruiksregels

7.1	Je maakt onder eigen verantwoordelijkheid en voor
je eigen rekening en risico gebruik van het Platform.
7.2	Je activiteiten op het Platform dienen te allen tijde in
overeenstemming te zijn met de wet of andere daaruit
voortvloeiende regelingen. Meer in het bijzonder dien
je de geldende wetten en daaruit voortvloeiende
regelingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van persoonsgegevens in
acht te nemen.
7.3	Je activiteiten op het Platform dienen te allen tijde in
overeenstemming te zijn met de Voor de Wereld van
Morgen code of conduct als uiteengezet in artikel 8
van deze algemene voorwaarden.
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Code of conduct

8.1	Deelnemers kunnen op het Platform bijdragen leveren.
Voor bijdragen geldt in algemene zin dat deze opbouwend en betamelijk moeten zijn. In ieder geval
dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
(i) Bijdragen dienen relevant te zijn voor het thema
‘duurzaamheid’ en betrekking te hebben op één van
de drie thema’s: - mens en samenleving; -natuur en
milieu; - klimaatbescherming.
(ii) Bijdragen dienen binnen de grenzen van de wet
te zijn;
(iii) Bijdragen mogen geen haat zaaien of oproepen
tot geweld;

(iv) Bijdragen dienen respectvol te zijn: geen discriminatie, niet onnodig kwetsend, geen intimidatie, geen
fanatisme, geen uitingen van agressie, niet treiteren
of aanzetten tot treiteren;
(v) Bijdragen dienen positief en constructief te zijn,
niet gericht tegen iets of iemand maar voor iets of
iemand;
(vi) Bijdragen mogen niet pornografisch, erotisch of
gewelddadig van aard zijn en geen links of andere
verwijzingen bevatten naar pornografisch, erotisch,
gewelddadig of ander illegaal materiaal;
(vii) Bijdragen dienen ideëel te zijn: geen commercie,
geen spam, geen MLM, geen product- of dienstpromotie, geen loterij, kansspel of investering;
(viii) Bijdragen mogen geen privé-gegevens of vertrouwelijke informatie van of over derden bevatten
of andere informatie die een privacy- of beveiligingsrisico vormt voor derden;
(ix) Neem geen persoonsgegevens op van anderen,
zoals bijvoorbeeld NAW gegevens en foto’s, tenzij
je hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van deze
personen hebt ontvangen, of van hun wettelijke vertegenwoordigers, indien deze personen de leeftijd
van 16 jaar nog niet zouden hebben bereikt;
(x) Bijdragen mogen geen door derden auteurs
rechtelijk beschermd werk bevatten;
(xi) Bijdragen mogen geen informatie bevatten
of promoten waarvan de deelnemer weet of kan
vermoeden dat deze vals of misleidend is;
(xii) Bijdragen mogen geen foto of video van een
derde bevatten zonder uitdrukkelijke toestemming
van deze persoon om de bijdrage te plaatsen;
(xiii) Probeer bijdragen kort en bondig te houden en
zo begrijpelijk mogelijk voor anderen;
(xiv) Wees voorzichtig met humor, sarcasme en ironie;
(xv) Deelnemers mogen geen virussen uploaden of
‘bots’, ‘worms’ of enige andere computercodes, -bestanden of -programma’s gebruiken die de werking
van bepaalde computersoftware of -hardware onderbreekt, vernietigt of beperkt of op enige wijze toestaat
een computer of computernetwerk zonder toelating
te gebruiken of er toegang toe te krijgen;
8.2	Deelnemers kunnen op het Platform accounts aan
maken. Voor accounts gelden de spelregels als weergegeven in artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden.
8.3	Indien je handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en meer in het bijzonder met de code of
conduct als weergegeven in artikel 8.1, kan dit leiden
tot het verwijderen van jouw account en zelfs tot het
doen van aangifte.
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Redactie

9.1	ASN Bank stelt een Redactie aan die zo nodig ingrijpt
in de berichtgeving en reactiethreads op het Platform
en in de op het Platform geplaatste bijdragen.
9.2	Reacties kunnen door de Redactie worden geredigeerd

en ingekort. Indien de reacties in strijd zijn met de
regels genoemd in artikel 8.1 kunnen deze door de
Redactie worden verwijderd. De Redactie kan voorts
op basis van andere gegronde redenen reacties
verwijderen.

10 Intellectuele Eigendomsrechten & licenties

10.1	De intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder
geval begrepen het auteursrecht, op je bijdragen, je
account, of op andere door jou vervaardigde en op
het Platform gepubliceerde werken (hierna gezamenlijk: Werken), blijven bij jou berusten.
10.2 Je verleent ASN Bank een licentie om de door
jou vervaardigde Werken openbaar te maken
en te verveelvoudigen, onder meer maar niet
uitsluitend door middel van het Platform op
www.voordewereldvanmorgen.nl (niet-limitatief).
10.3	De intellectuele eigendomsrechten op het Platform,
de website, achterliggende software, etc. berusten
bij ASN Bank of haar toeleveranciers.

11 Vrijwaring

11.1	Je verklaart dat je het volledige auteursrecht op
jouw Werken bezit. Je vrijwaart ASN Bank tegen
alle vorderingen van derden betreffende de inhoud
en de vorm van deze Werken.
11.2	Je vrijwaart ASN Bank tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade en/of kosten die voortvloeien uit of samenhangen met handelen in strijd
met deze algemene voorwaarden of handelen in
strijd met de wet.

12 Uitsluitingen & Aansprakelijkheid

12.1	ASN Bank sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor
uitlatingen, publicaties of ander handelen of nalaten
van deelnemers of andere derden op het Platform.
12.2	ASN Bank sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor
inbreuken op je rechten, die hebben plaatsgevonden
door gebruikmaking van de faciliteiten die het
Platform biedt.
12.3	ASN Bank is niet aansprakelijk voor schade of kosten
die zijn ontstaan door gebruik van het Platform of door
uitlatingen die op het Platform zijn gedaan of die op
andere wijze verband houden met het Platform.
12.4	Indien ASN Bank op het Platform links naar andere
websites zou hebben opgenomen, betekent dit niet
dat zij instemt met de inhoud en werkwijze van betreffende sites. ASN Bank wijst de verantwoordelijkheid voor deze sites hierbij uitdrukkelijk af.

13 Privacy

13.1	Ten behoeve van het Platform vraagt ASN Bank om
een aantal persoonsgegeven, waaronder voor- en
achternaam, alsmede e-mailadres en een profielfoto.
ASN Bank behandelt je persoonsgegevens op een
zorgvuldige manier en in overeenstemming met de

daarvoor geldende regelgeving. ASN Bank kan deze
gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan
voor het platform. ASN Bank heeft een Privacy- en
Cookiereglement. Een link voor dit Privacy- en Cookiereglement vind je op de homepage van het Platform,
onderaan. Door gebruik te maken van het Platform
ga je akkoord met dit Privacy- en Cookiereglement.

14 Beëindiging

14.1	Indien het Platform op enig moment wordt beëindigd,
zal het materiaal dat daarvan deel heeft uitgemaakt,
daaronder mede begrepen jouw bijdragen en Werken,
ofwel worden bewaard voor archief doeleinden, ofwel
geheel of gedeeltelijk worden vernietigd, dit ter keuze
van ASN Bank, en met inachtneming van de geldende
wettelijke bewaartermijnen.

15 Toepasselijk recht & geschillen

15.1	Op deze algemene voorwaarden en de eventuele hieruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen worden ter beslechting bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Utrecht.

Bijlage 1.1 Een project lanceren

Iedereen met een frisse blik op duurzaamheid, een goed
project of idee dat bijdraagt aan de wereld van morgen en
een flinke portie ondernemerschap, kan dat lanceren op
voordewereldvanmorgen.nl. Om het project te lanceren,
moet je lid van het platform zijn of worden. Lidmaatschap
is gratis.
Voorwaarden voor een project om mee te dingen zijn:
1. Het project moet aansluiten op de missie van
ASN Bank (“de duurzaamheid van de samenleving
bevorderen”).
2. Het project moet binnen één van de ondergenoemde
thema’s passen. ASN Bank behoudt zich het recht voor
om onderstaande thema’s en interpretaties per thema
eenzijdig te wijzigen, welke wijzigingen met directe
ingang ingaan. ASN Bank beoordeelt voorafgaand
aan publicatie of het project binnen het thema past.
Hieronder staan de mogelijke interpretaties
per thema waar de inschrijving aan moet voldoen:
Mens en samenleving
Gericht op eerlijke producten, prijzen en arbeidsomstandig
heden, het bevorderen van sociale cohesie en innovatie
binnen de zorg
• het verbeteren van het aanbod van producten en
diensten die eerlijk geproduceerd zijn
• stimulering van de aankoop van eerlijke mode en het
gebruik van eerlijke voeding in Nederland en daarbuiten
• gericht op eerlijke prijzen
• gericht op ketenverantwoordelijkheid
• gericht op de strijd tegen kinderarbeid in de brede zin

Klimaatbescherming
Initiatieven die zich richten op duurzame energievoorziening
en energiebesparing.
• gericht op direct en indirect reduceren van CO2 uitstoot
• gericht op duurzame innovatie binnen de energiesector
• gericht op collectieve initiatieven voor opwekking en
besparing van energie
• gericht op decentrale energieopwekking
• gericht op initiatieven die energie besparen
• gericht op innovatie binnen de bouw- en transportsector
•H
 et project moet origineel zijn, bedacht door de initiatiefnemer, of een idee zijn van een andere bedenker,
dat met toetsbare instemming van de bedenker wordt
ingediend. Het project kan ook door meerdere initiatiefnemers opgezet worden.
• Het project moet praktisch en uitvoerbaar zijn en
moet bijdragen aan een duurzame wereld. Het project
moet helder en bondig beschreven worden: titel, aanleiding, inhoud, doel en een voor het project kenmerkend beeld moet worden toegevoegd.
• Het project mag winstgevend of non profit zijn, maar
moet op termijn (deels) onafhankelijk van subsidie
kunnen voortbestaan.
• Het project mag bij inzending niet langer dan 3 jaar
officieel bestaan. En de organisatie mag niet groter
zijn dan 35 betaalde werknemers
• Het project mag niet strijdig zijn met de Algemene
Voorwaarden van Voor de Wereld van Morgen en
moet in overeenstemming zijn met de in de Algemene
Voorwaarden vermelde Code of Conduct.
• De organisatie van het project moet in Nederland
opgericht of gevestigd zijn.
• Het is aan ASN Bank om te bepalen of een project
aan voornoemde voorwaarden voldoet. Over het ingenomen standpunt van ASN Bank kan niet worden
gecorrespondeerd.

Wilt u meer informatie?
Uitgebreide informatie vindt u op onze website,
www.asnbank.nl
Wilt u 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
Geeft u de voorkeur aan schrijven?
Stuur uw brief zonder postzegel naar ASN Bank,
Antwoordnummer 1188, 2501 WB Den Haag.
Of stuur een e-mail aan informatie@asnbank.nl.
Versie maart 2016/4612387 © ASN Bank, Den Haag.

Natuur en milieu
Gericht op besparen van grondstoffen, terugdringen van
afval en behoud van natuur
• gericht op hergebruik van producten en besparen
van grondstoffen
• gericht op het terugdringen van afval
• gericht op het behoud van de natuur
• gericht op de reductie van de milieubelasting

•D
 eelname is gratis
1. Het project voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.
2. Het project heeft een frisse blik op duurzaamheid.
3. Het project heeft een sociaal en/of duurzaam karakter.
4. Het project is innovatief, creatief of vernieuwend.
5. Ondernemerschap. De initiatiefnemer is een onder
nemer/doener in de brede zin van het woord.
6. Uitvoerbaarheid. Het project is realiseerbaar en de
initiatiefnemer is bereid om het te realiseren.
7. Effectiviteit. Als het project uitgevoerd is, heeft het
een positief effect op de maatschappij en profiteren
meerdere mensen ervan.
8. Promotie. Wat heeft de projectnemer ondernomen
om het project effectief en op een originele manier te
promoten? Promoties via ingekochte advertentieruimte
ten behoeve van het project worden niet meegenomen
in de beoordeling.

Deze publicatie is gedrukt op hergebruikt papier.

•g
 ericht op het tegengaan van eenzaamheid en het
tegengaan van uitsluiting
• gericht op het bevorderen van sociale cohesie in
Nederland
• gericht op zorg voor kwetsbare mensen in de
samenleving
• gericht op innovaties binnen de zorgsector

