
 

 

 

 

VOORWAARDEN PARTNERSCHAPSPROGRAMMA 

ROMEINSE LIMES NEDERLAND 
 

1. Het ‘Partnerschapsprogramma Romeinse Limes Nederland’ (PRLN) is een activiteit 

van de Stichting Romeinse Limes Nederland (RLN); 

2. Zij die één of meer activiteiten ontplooien met de ‘Limes’ als leidend thema 

kunnen het partnerschap aanvragen; 

3. RLN bepaalt wie deel nemen aan het PRLN op grond van deze voorwaarden en 

andere overwegingen die RLN vrij staan; 

4. RLN is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor activiteiten van 

partners, of voor de directe of indirecte gevolgen daarvan;  

5. RLN zendt partners enkele keren per jaar haar Nieuwsbrief; 

6. RLN neemt activiteiten van partners op in alle voorkomende en daartoe geëigende 

externe communicatie, zoals kalenders, website, sociale media enzovoort; 

7. RLN levert partners digitaal het nationale beeldmerk en colofon, voor gebruik zoals 

hieronder beschreven; 

8. RLN zendt partners uitnodigingen voor de jaarlijkse Netwerkdag RLN, en voor 

eventueel andere voorkomende en daartoe geëigende activiteiten van RLN; 

9. Partners gebruiken bij de externe communicatie van hun Limesactiviteiten het 

nationale beeldmerk Romeinse Limes Nederland, zoals hieronder beschreven; 

10. Partners geven het beeldmerk een duidelijke, maar aan de eigen huisstijl 

ondergeschikte, plaats in hun externe communicatie. Het beeldmerk dient bij 

voorkeur vergezeld te gaan van de volgende colofontekst: 

11. ‘(Naam partner) is onderdeel van Romeinse Limes Nederland, een netwerk van 

organisaties die samen werken aan het vergroten van de bekendheid, kennis en 

beleefbaarheid van de noordgrens van het Romeinse Rijk’; 

12. Partners geven tijdig aan RLN hun Limesactiviteiten door; 

13. Partners vrijwaren RLN van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van hun 

activiteiten, of voor de directe of indirecte gevolgen daarvan; 

14. Partners verklaren door inschrijving voor het Partnerschapsprogramma dat zij deze 

voorwaarden onverkort hebben geaccepteerd; 

15. Partners kunnen op elk moment hun partnerschap schriftelijk (mail of post) 

beëindigen; 

16. Bij verschil van inzicht tussen partner en RLN is het oordeel van RLN beslissend. 

 


