
Algemene	voorwaarden	en	bepalingen	
Schurenberger	Park	

Begripsomschrijving 
Definities van termen zoals die in de artikelen worden benoemd 

Adoptant	

Natuurlijke persoon die eigenaar is van een door hem of haar geadopteerde boom. 

Geadopteerde	boom	

Een boom krijgt de status ‘geadopteerd’ als deze op een door de Stichting Schurenberger 

Park te bepalen datum door adoptant of een vertegenwoordiger van de adoptant geplant is. 

Levensloopbos	

Het deel van het Schurenberger Park dat bestaat uit geadopteerde bomen 

Boomplantdag	

Een door de Stichting nader te bepalen dag waarop geadopteerde bomen worden geplant 

door adoptanten en waarop zij het certificaat van hun boom ontvangen.  

Stichting		

Rechtspersoon Stichting Schurenberger Park, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer: 41073143 

Bestuur	

3 gezamenlijke functies binnen de stichting: Voorzitter, Penningmeester, Secretaris. 

Activiteitenterrein	

Dat deel van het Schurenberger Park dat ingericht is als activiteitenterrein en als zodanig 

gekenmerkt is in bijlage 1. 

 

 

 



Aspirant	

Persoon die heeft aangegeven een boom te willen adopteren. Status Aspirant duurt totdat hij 

of zij de boom heeft geplant. Daarna wordt het een adoptant. 

Artikelen 

Artikel	1	–	Levensloopbos	

Het levensloopbos bestaat uit bomen die door adoptanten zijn geplant. 

Artikel	2–	Levensloopbos	

Een geadopteerde boom blijft eigendom van de Stichting Schurenberger Park. De boom 

wordt voorzien van een label waarop vermeld staat wie de adoptant is. De boom (niet de 

grond er omheen) mag door de adoptant worden voorzien van versiersels, gedichten, 

tekeningen enz. Een boom is geadopteerd op het moment dat de adoptant: 

• het volledige bedrag van €75,- heeft overgemaakt op de bankrekening van Stichting 
Schurenberger Park , én 

• de boom daadwerkelijk is geplant door adoptant 

Artikel	3–	Levensloopbos	

Stichting draagt zorg voor het voorzien van een label met naam van de door adoptant 

geadopteerde boom, danwel de naam van de persoon aan wie adoptant de boom schenkt. 

Dit label zal op de plantdag (2 momenten per jaar, datum wordt bekend gemaakt) aan de 

betreffende boom worden bevestigd. 

Artikel	4	–	Levensloopbos	

In geval van afsterven of vernieling van de geadopteerde boom, wordt eenmalig een nieuw 

exemplaar van dezelfde boomsoort ter beschikking gesteld. De duur van deze regeling geldt 

voor een periode van 1 jaar. Daarna zal geen vervangend exemplaar meer ter beschikking 

worden gesteld. De ingangsdatum van deze periode is de dag waarop de boom wordt 

geplant. 

Artikel	5	–	Levensloopbos	

Uitstrooien van as van een overledene is niet toegestaan. 



Artikel	6	–	Levensloopbos	

Geadopteerde bomen mogen door de adoptant worden voorzien van uw eigen versierselen. 

Bordjes mogen op of aan de boom worden gehangen. 

Artikel	7	–	Levensloopbos	

Betaling ineens (€75,-)  of in 5 termijnen van €15,- is mogelijk. Het volledige bedrag moet 

uiterlijk een maand voor de plantdag overgemaakt zijn op de bankrekening van Stichting 

Schurenberger Park. Als het volledige bedrag niet vóór kenbaar gemaakte datum 

overgemaakt is, is plaatsing van de boom niet meer mogelijk. Het reeds overgemaakte 

bedrag zal dan terug worden gestort op de rekening van de aspirant. 

Artikel	8	–	Levensloopbos	

In het geval dat er op het activiteitenterrein een activiteit plaatsvind waarbij deelnemers 

overnachten, zal het Schurenberger Park voor niet-deelnemers worden afgesloten tussen 

22.00 en 8.30 uur 

Artikel	9	–	Levensloopbos	

In geval dat adoptant vernieling van geadopteerde boom constateert, dient meteen melding 

hiervan te worden gemaakt zodat proces verbaal kan worden opgemaakt. 

Artikel	10	–	Levensloopbos	

Persoonlijke gegevens van adoptant zoals verstrekt bij de aanvraag van een boom worden 

alleen gebruikt voor doeleinden die direct met de adoptie van de boom hebben te maken. Ze  

worden niet aan derden verstrekt. 

Artikel	11	–	Algemeen	

Het gras op het Schurenberger Park kan op twee manieren worden gemaaid: 

- Met vee (runderen, schapen) 
- Mechanisch 

Artikel	12	–	Algemeen	

Het Schurenberger Park is een openbare ruimte. Het terrein is voor iedereen toegankelijk, 

tenzij er een activiteit plaats vindt met overnachting op het activiteitenterrein. 

 

 

 



Artikel	13	–		Algemeen	

Gebruikers die zich niet houden aan de regels en bepalingen in deze Algemene 

Voorwaarden kan de toegang tot het terrein worden ontzegd.  

Artikel	14	–	Algemeen	

Waar deze algemene voorwaarden niet voorzien neemt het bestuur van de stichting een 

beslissing. 

Artikel	15	–	Algemeen	

Honden zijn toegestaan op het terrein en moeten aangelijnd blijven. Hondenpoep moet door 

bezoekers worden verwijderd en in plastic zakjes worden meegenomen. 

Artikel	16	–	Algemeen	

Het is adoptanten en recreanten verboden om zelf planten of bomen neer te zetten. 

Artikel	17	–	Algemeen	

Stichting Schurenberger Park gebruikt het park volgens de gebruikersovereenkomst die zij 

heeft gesloten met de eigenaar Gemeente Heerlen. Gemeente Heerlen is te allen tijden 

bevoegd om deze gebruikersovereenkomst te beëindingen.  

Artikel	18	–	Algemeen	

Het betreden en gebruik maken van het park, inclusief verblijf op het activiteitenterrein in 

het kader van een door derden georganiseerde activiteit is geheel voor eigen risico.  

Artikel	19	–	Activiteitenterrein	

Voor het gebruik maken van het activiteitenterrein kan het noodzakelijk zijn dat het gras 

gemaaid moet worden.  De maaikosten zijn in dit geval voor rekening van de aanvrager van 

de activiteit. De aanvrager wordt ook de gelegenheid gegeven om zelf het gras te maaien. 

Als de activiteit wordt geannuleerd terwijl het gras op het activiteitenterrein al gemaaid is, 

zijn de maaikosten voor de aanvrager van de activiteit, danwel worden de kosten in 

mindering gebracht op de terug te betalen borgsom. 

Artikel	20	–	Activiteitenterrein	

Het activiteitenterrein dient na de activiteit achtergelaten te worden in de staat waarin het is 

overgedragen vóór de activiteit. 



Artikel	21	–	Activiteitenterrein	

Voor het gebruik van het activiteitenterrein geldt een borgsom. De hoogte hiervan wordt 

bepaald door het dagelijks bestuur en dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit 

overgemaakt te zijn op IBAN-nummer NL75RABO 0311 29 32 39, t.n.v. Stichting 

Schurenberger Park. 

Restitutie van de borgsom zal uiterlijk binnen 14 dagen na het afsluiten van de activiteit 

plaatsvinden. 

Artikel	22	–	Activiteitenterrein	

Het is gebruikers van het activiteitenterrein niet toegestaan om na 22:00 uur gebruik te 

maken van versterkte muziek, tenzij andere afspraken zijn overeengekomen.  

Artikel	23	–	Activiteitenterrein	

Indien zo nodig bepaald door het bestuur kan voor een gebruiker van het activiteitenterrein 

besloten worden een aparte overeenkomst op te stellen waarin regels kunnen staan welke 

afwijken van de hier beschreven bepalingen. 

Artikel	24	–	Algemeen	

Het terrein kan te allen tijden gesloten worden voor bezoekers (beslissing van het bestuur). 

 

Artikel	25	–	Algemeen	

Daar waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het bestuur gerechtigd een 

beslissing te nemen.  

  



Bijlage 1: Ligging Activiteitenterrein op het Schurenberger Park. 

 

 


