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Algemene Adoptievoorwaarden Geboorteboom 
 

1. Aan de leeftijd voor een kind(je) voor wie een Geboorteboom wordt geadopteerd, wordt geen grens gesteld. 
2. Een Geboorteboom wordt door de organisatie* van het bos geselecteerd als bestaande eerstejaars boom op basis van 

gezondheid, kwaliteit en geschikte plek met voldoende groeimogelijkheden. 
3. Standaard wordt de voor- en achternaam en de geboortedatum van het kind op het naambordje bij de Gedenkboom en de 

digitale kaart vermeldt. Wil je niet dat de achternaam en/of geboortedatum op de digitale kaart en/of op het bordje komt te 
staan dan kan je dit aangeven bij de bestelling van de Geboorteboom. Dit verzoek wordt altijd gehonoreerd. 

4. Met het adopteren van een Geboorteboom ga je ermee akkoord dat er foto’s worden genomen van de Geboorteboom en dat 
de organisatie* deze online mag publiceren op bijvoorbeeld haar eigen website alsmede die van de gemeente en het 
departement, alsmede op social media zoals Facebook, Instagram en eventuele plaatselijke kranten. 

5. Het is niet toegestaan om bij de Geboorteboom een hekje of een versiering te plaatsen.  
6. Het geboortecertificaat met bijbehorende GPS-coördinaten en de foto van de Geboorteboom wordt standaard door de 

organisatie* per e-mail toegezonden aan de aanvrager/deelnemer. 
7. De bossen van de organisatie* zijn vrij toegankelijk voor iedereen via de vastgelegde paden. 
8. De Geboorteboom blijft eigendom van organisatie*. Er wordt geen eigendomsrecht ontleend. 
9. Een Geboorteboom wordt voor 18 jaar gegarandeerd door de organisatie* onderhouden, ervan uitgaande dat het natuurlijke- 

en boskarakter zoveel mogelijk behouden blijft. 
10. Binnen de periode van 18 jaar wordt een Geboorteboom indien nodig bijvoorbeeld als er sprake is van een boomziekte, door de 

organisatie* vervangen door een boom van dezelfde soort en dezelfde leeftijd (bij benadering). Ook na deze periode blijft de 
boom gewoon staan en onderhoudt de organisatie* de bossen. 

11. De organisatie* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door derden aangebrachte vernielingen in de bossen van “Le 
Domaine du Moulin Neuf 1605”. 

 
*onder de organisatie wordt verstaan de initiatiefnemer van de bossen, “Le Domaine du Moulin Neuf 1605” als de grondeigenaar. 

Deze algemene adoptievoorwaarde zijn geldig met ingang van 1 januari 2022.  
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