
 
 
 
 
 

Plaatsingsvoorwaarden Zuiderwaterlinie.nl 
 

De Zuiderwaterlinie biedt haar partners en ondernemers de kans om hun locaties en evenementen 

op de website van de Zuiderwaterlinie en Visit Brabant te promoten. Met een gratis account kun 

je eenvoudig zelf informatie plaatsen op de website. Om de Zuiderwaterlinie krachtig te kunnen 

positioneren op de erfgoed- en vrijetijdsmarkt is het wel belangrijk dat we focus houden. Als we 

teveel lijken op andere organisaties verzwakken we zowel onze eigen als hun positie. Daarom is 

het erg belangrijk dat niet zomaar alle evenementen in een gemeente of historische gebouwen 

worden geplaatst. Transparantie hierover is belangrijk, daarom hebben we een  

aantal voorwaarden opgesteld. 

 
We vertrouwen op onze partners en de betrokken ondernemers dat zij deze 
plaatsingsvoorwaarden in acht nemen en naleven. Als de voorwaarden toch geschonden worden, 
heeft het Verbindingscentrum  van de Zuiderwaterlinie het recht om de pagina’s aan te passen of 
verwijderen. 
 
Heb je opmerkingen op deze voorwaarden of weet je niet zeker of jouw locatie/evenement hier 
aan voldoet, neem dan even contact op met info@zuiderwaterlinie.nl  

 
 
Algemene voorwaarden 
 

1. Een duidelijke link met de Zuiderwaterlinie 
De website van de Zuiderwaterlinie focust op die locaties, evenementen en activiteiten die 
een duidelijke inhoudelijke linkhebben met de Zuiderwaterlinie. Zuiderwaterlinie.nl biedt 
geen podium voor alle toeristische trekpleisters uit de buurt. Daar bestaan immers al andere 
websites voor. Deze link kan dan wel klein zijn, maar moet aanwezig zijn. 
o Voorbeelden van een duidelijke links met ZWL: forten, kastelen, schansen, 

gevangenpoorten, inundatiegebieden die ooit in de context van de Zuiderwaterlinie zijn 
ingezet ter verdediging tegen de vijand.  

o Voorbeelden van minder duidelijke links met ZWL, maar wel aanvaardbaar: een 
horecagelegenheid die direct in of op een Zuiderwaterlinielocatie gelegen is, een 
herberg waar ooit manschappen uit het leger hebben geslapen.  

 
  



2. In de bijschrijving van het item moet een link met de Zuiderwaterlinie gelegd worden 
De link tussen locatie/evenement en de Zuiderwaterlinie moet duidelijk op te maken zijn uit de 
tekst. De bezoeker moet direct begrijpen waarom dit item op een website over de Zuiderwaterlinie 
staat.  
 
3. Het moet te bezoeken zijn 
De locatie/het evenement moet goed vindbaar zijn voor de bezoeker. Het moet minimaal voorzien 
zijn van een bezoekadres, en idealiter ook van openingstijden, informatie over parkeren en 
voorzieningen. Wees eerlijk over wat er te doen of te zien is. Een teleurgestelde bezoeker is niet 
alleen slecht voor de eigen populariteit, maar ook voor de Zuiderwaterlinie in het geheel en alle 
partners. Geef aan wat de bezoeker kan verwachten. Of het een oude ruïne is met een goed 
geschiedenisverhaal, of een moderne evenementenlocatie met faciliteiten voor een dag uit met het 
gezin.  
 
4. Politieke en religieuze promoties vallen buiten de scope 
Uiteraard ontleent de Zuiderwaterlinie haar bestaansrecht aan onder andere een politieke en 
religieuze geschiedenis. Maar locaties of evenementen die slechts het toneel vormen van 
hedendaagse promoties, vallen buiten de scope van de Zuiderwaterlinie-website. We kunnen dit niet 
in beton gieten omdat er grijze gebieden zijn. Maar met een gezond verstand is die grens wel te 
trekken. 

● Dus wel: een Zuiderwaterlinie-expositie in een kerk, een kerstmarkt op een fort 
● Dus niet: een flyeractie van een politieke partij tijdens gemeenteraadsverkiezingen 

op een fort, een anti-zwarte-pieten betoging in een vestingstad. 
 
5. Content moet uniek zijn 
Dubbele content wordt verwijderd van de website. Vier keer hetzelfde evenement plaatsen om hem 
zo extra te laten opvallen is dus geen optie… ;-). Is er iets gewijzigd zoals entreeprijzen of 
openingstijden? Pas dan het oorspronkelijke item aan en maak geen nieuw item.  
 
 
6. Het is niet toegestaan om organisaties te plaatsen 
Voor VVV kantoren komt er een aparte ‘marker’ op de kaart. Iedere gemeente of stad mag haar 
toeristisch kantoor daar plaatsen met adres en website zodat bezoekers daar meer informatie over 
de plaats kunnen opvragen. VVV kantoren, stadskantoren, hoofdkantoren, heemkundekringen of 
andere vormen van organisaties zijn geen zelfstandige locatie (of evenement).  
 
 
  



Er zijn twee soorten inhoudelijke pagina’s: locaties en evenementen. Een locatie is een plaats waar 
bezoekers (afhankelijk van de openingstijden) het hele jaar naar toe kunnen gaan. Zoals een 
museum, een fort of een natuurgebied. Een evenement is iets tijdelijks wat mensen echt kunnen 
beleven, zoals een tentoonstelling, een escaperoom, een rondleiding of een voorstelling. Een leuke 
wandel- of fietsroute plaats je ook als evenement. Locaties en evenementen hebben elk aparte 
plaatsingsvoorwaarden, die in de volgende hoofdstukken worden toegelicht. 
 
Locaties 
Een locatie op Zuiderwaterlinie.nl moet 
● geografisch in of rond de ZWL liggen 
● bijdragen aan het aanbod van de ZWL en niet reeds op de website staan 
● een inhoudelijke link hebben met de ZWL 
● vrij toegankelijk zijn voor iedere bezoeker (al dan niet met een toegangsticket) 
 
Voorbeelden 
Wel 
● Museum of expositieruimte met een tentoonstelling over de ZWL. 
● Restaurant met ZWL-menu 
● Winkels met ZWL-souvenirs. 
● Hotel met ZWL-themakamers. 
● Horeca op terrein van een monument  
 
Niet 
● Andere cultuurhistorische maar niet-ZWL-gerelateerde toeristische trekpleisters in een 

gemeente of stad 
● Evenementenlocaties die niet doorgaans te bezoeken zijn, maar enkel gereserveerd kunnen 

worden (bijvoorbeeld voor trouwfeesten, bedrijfsfeesten, …) 
● Detailhandel zonder een aanbod dat direct in relatie staat met de Zuiderwaterlinie.  
● Lokale winkels met streekproducten die mogelijk wel Brabants zijn maar niets met de 

Zuiderwaterlinie te maken hebben.  
● Museumshops 
● Cafés, restaurants, brasseries, hotels of B&B’s die toevallig op een locatie van de ZWL liggen, 

maar zonder inhoudelijke link met ZWL 
● Musea over moderne kunst zonder inhoudelijke link met de ZWL 
● Concertzaal of cultureel centrum. Wanneer hier een ZWL-evenement plaatsvindt, maak je een 

evenement aan en geen locatie.  
 
Evenementen 
Een evenement op Zuiderwaterlinie.nl moet 
● bijdragen aan het aanbod van de ZWL en niet reeds op de website staan 
● een inhoudelijke link hebben met de ZWL 
● geografisch in of rond de ZWL plaatsvinden 
● bij voorkeur minstens 14 dagen op voorhand toegevoegd worden aan de website 
● ten laatste 5 dagen na verlopen van de website verdwijnen. Hiervoor vult de gebruiker de 

vervaldatum in het Open Data Platform correct in. 
● toegankelijk zijn voor elke bezoeker (al dan niet met een toegangsticket) 
 
Voorbeelden 
Wel 
● Jaarlijkse evenementen op een locatie van de ZWL mét een inhoudelijke link met de ZWL 

(bijvoorbeeld openmonumentendag in een fort) 



● Historische wandelroute over de ZWL in een natuurgebied 
● Stadswandeling met gids over de ZWL 
● Lezing of voorstelling over (een deel van) de ZWL 
● Tentoonstelling of expositie over (een deel van) de ZWL 
● Avontuurlijke activiteit mét inhoudelijke link naar ZWL (bijvoorbeeld escaperoom in voormalig 

fort) 
 

Niet 
● Overzicht van alle toeristische activiteiten van de steden en gemeenten. 
● Evenementen die toevallig plaatsvinden op een locatie van de ZWL, maar inhoudelijk niets te 

maken hebben met de ZWL (bijvoorbeeld een congres, benefiet, oldtimerbeurs, bedrijfsfeest, 
muziekfestival, sportwedstrijd, buurtfeest, markt, religieus evenement, modeshow, dansavond, 
politieke bijeenkomst, …) 

● Exposities op locatie van ZWL, maar zonder inhoudelijke link met ZWL (bijvoorbeeld tijdelijke 
exposities in het Markiezenhof) 

● Winkel evenementen in vestingsteden of –gemeenten (bijvoorbeeld koopzondagen, 
avondshoppen, modeshow, opening van een nieuwe winkel, …) 

 
 
Gebruiksvoorwaarden: de kleine lettertjes van het ODP 
● Het platform van de Zuiderwaterlinie wordt gratis aangeboden aan partners en ondernemers die 

willen bijdragen aan het verder ontwikkelen en uitbouwen van de Zuiderwaterlinie. 
● Een gebruiker die informatie invoert, respecteert de intellectuele rechten (auteursrechten, 

portretrecht, merkenrecht…). 
● De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn/haar account, en geven hun 

persoonlijke gebruikersnaam en bijhorende wachtwoord nooit door aan derden. 
● Door informatie te publiceren of op te slaan via het platform, geeft de gebruiker een onbeperkt 

gebruiksrecht aan de Alliantie Zuiderwaterlinie om deze informatie aan te passen en/of in te 
zetten voor het platform en alles dat daarmee samenhangt, inclusief promotie van het platform. 

● Alle ingevoerde gegevens worden (al dan niet na goedkeuring) publiekelijk ter beschikking 
gesteld. Alle bezoekers van de website kunnen deze informatie raadplegen, downloaden en 
opslaan of gebruiken als referentie.  

● Het team van Alliantie Zuiderwaterlinie  doet haar best om juiste gegevens te verzamelen en 
rekent hiervoor op partners en ondernemers. De Alliantie Zuiderwaterlinie is niet aansprakelijk 
voor onvolledige en incorrecte informatie.  

● Smaad, laster en racisme wordt niet getolereerd en direct van de website verwijderd. Daarnaast 
is het verboden om: 

o onfatsoenlijk taalgebruik te hanteren; 
o reclame of links te plaatsen ten behoeve van promotie van (eigen) producten en 

diensten zonder toestemming van Zuiderwaterlinie; 
o content te plaatsen waar die niet thuishoort (off topic); 
o content te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze legaal is); 
o de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door  
o  zonder toestemming of noodzaak de persoonsgegevens van derden te verspreiden.  

● Zuiderwaterlinie.nl bevat links naar websites van derden. Het team Alliantie Zuiderwaterlinie 
heeft geen controle over de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt en aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. 

● Indien wij  constateren dat een gebruiker deze voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover 
ontvangt, mag het team Alliantie Zuiderwaterlinie zelf ingrijpen om de overtreding te 
beëindigen. 



● De Alliantie Zuiderwaterlinie behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment 
te wijzigen. 

● Vanaf het moment dat derden het platform gebruiken en/of zich registreren, erkennen zij de 
gebruikersvoorwaarden.  

● De website van de Zuiderwaterlinie en Visit Brabant maken gebruik van hetzelfde platform voor 
het invoeren van locaties en evenementen. De organisaties behouden zich voor het recht om de 
ingevoerde informatie vrij uit te wisselen. De gebruiker is dan ook verplicht om tevens de de 
voorwaarden van VisitBrabant na te leven. 

 
 
 
  

https://www.visitbrabant.nl/nl/colofon/algemene-voorwaarden

