
 Voorwaarden geocaching SFL, december 2019 
 

Voorwaarden geocaching Het Flevo-landschap 
 
Artikel 1     Aanvraag voor plaatsing geocache 

1. Er dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd voor het plaatsen van een 
cache aan het Flevo-landschap. 

 
2. De aanvraag voor het plaatsen van cache kan worden ingediend door het formulier 

op de website van Het Flevo-landschap in te vullen en te versturen. 
 

Artikel 2     Plaatsing geocache 
1. Objecten mogen niet meer dan ca 3m uit een bestaand pad liggen. 

 
2. Het begraven van caches of vogelhuisjes ophangen is niet toegestaan en we verlenen geen 

medewerking aan klimcaches. 
 

3. Caches dienen bereikbaar te zijn zonder hulpmiddelen (schep, opstapje, touw, hengel, enz.) 
 

4. De vergunninghouder dient altijd tijdig overleg te plegen met de verantwoordelijke 
terreinbeheerder of iemand namens hem, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de 
uitvoering.  
 

5. Aanwijzingen gegeven door de terreinbeheerder of iemand namens hem dienen strikt en op 
zo kort mogelijke termijn te worden opgevolgd. 
 

6. Vergunninghouder dient geen schade toe te brengen aan de waarden van de 
beheerobjecten. 
 

7. Vergunninghouder is aansprakelijk voor en gehouden tot herstel van alle schade die 
vergunninghouder in de uitvoering van deze vergunning toebrengt aan Het Flevo-landschap 
en/of derden. 

 
8. Vergunninghouder brengt geen reclame of markeringen aan in het gebied. 

 
9. Het Flevo-landschap is niet aansprakelijk voor schade aan caches, ontstaan door 

terreinwerkzaamheden. 
 

Artikel 3     Communicatie en Publiciteit 
1. Op de cache pagina wordt standaard het logo van Het Flevo-landschap en de volgende tekst, 

inclusief hyperlink, opgenomen:  

Deze cache is met toestemming van Het Flevo-landschap geplaatst. 
Voor meer informatie: info@flevolandschap.nl 

 

 
 

2. Het is Het Flevo-landschap toegestaan de geocachingroutes van vergunninghouder op haar 
website te vermelden. Daarbij wordt uitgegaan van de beschrijving op de geocachingsite. 

 

 

https://www.flevo-landschap.nl/aanvraagformulier-geocaching
https://www.flevo-landschap.nl/
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Artikel 4     Beëindiging  
1. Bij vervallen van de geocache locatie dient het terrein in een ordelijke staat te worden 

teruggebracht. 
 

2. De vergunninghouder brengt Het Flevo-landschap op de hoogte van het vervallen van de 
geocache. 
 

3. Bij een door Het Flevo-landschap geconstateerde overtreding door de vergunninghouder of 
deelnemer(s) van een voorwaarde zoals in dit document genoemd, kan Het Flevo-landschap 
de vergunning per direct intrekken en opdracht geven de cache te (laten) verwijderen. 

 
4. Het Flevo-landschap houdt zich het recht voor te allen tijde en zonder overleg een 

cache te verwijderen uit haar gebied. De vergunninghouder wordt, waar mogelijk, over 
de verwijdering geïnformeerd. 

    
 
 
 


