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Algemene voorwaarden Gemeenschapsgids / ORG.aw 
 
Uitgangspunten 
De informatie die op ORG.aw wordt aangeboden: 

• Heeft als doel om inwoners van Aruba en professionals zo objectief mogelijk te informeren 
over het totale aanbod op het terrein van gezondheid & zorg, werk & inkomen, sport & 
recreatie, sociale hulp & wonen, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, milieu & dieren en 

buurtwerk 
• Is vrij van politieke, religieuze, racistische, gewelddadige of pornografische boodschappen 
• Is niet in strijd met de geldende wet- en regelgeving, noch met algemeen gangbare 

normen met betrekking tot de goede zeden 
 
Deze uitgangspunten zijn ook van toepassing op de website(s) van de aanbieders die worden 

gelinkt aan ORG.aw en eventuele website(s) waarnaar vanaf deze pagina’s gelinkt wordt. 
 
Opnamecriteria 
Op te nemen en opgenomen gegevens en de persoon / organisatie die deze aanbiedt, dienen te 

voldoen aan de volgende richtlijnen: 
• De aanbieder moet gevestigd zijn op Aruba 
• De aanbieder moet diensten aanbieden die direct gericht zijn op het welzijn en de 

ontwikkeling van Aruba 
• De aanbieder moet werkzaam zijn op een van de in de bovenstaande uitgangspunten 

genoemde terreinen 

• De aanbieder staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of 
beschikt over een algemeen geldig instellingsdocument. In het geval van een 
actiegroep/buurtinitiatief beschikt de aanbieder over een document waarin de leden en de 

doelstelling van de actiegroep/het buurtinitiatief vermeld staan 
• Commerciele partijen die voldoen aan bovenstaande voorwaarden worden opgenomen in 

de Gemeenschapsgids mits zij op verzoek in staat zijn een verklaring van fiscaal gedrag te 

overleggen 
• De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens correct en volledig zijn, en aanvaardt 

medeverantwoordelijkheid om de gegevens correct en volledig te houden 

 
In gevallen waarin bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven, beslist CEDE Aruba over 
opname. 

 
Gebruik van de gegevens 
De gegevens die op ORG.aw worden aangeboden zijn bestemd voor gebruik door alle bezoekers 

van ORG.aw. Daarmee zijn de gegevens vrij beschikbaar voor hergebruik in toepassingen van 
derden, onder de voorwaarde dat het doel in grote mate overeenkomt met het doel van ORG.aw 
en er geen commerciële drijfveren zijn. 

 
Controle en update gegevens 
Een op ORG.aw opgenomen organisatie ontvangt periodiek een verzoek om de ingevoerde 

organisatiegegevens te controleren en zonodig aan te passen. Dit omwille van de kwaliteit 
(juistheid en betrouwbaarheid) van de gegevens op ORG.aw. Voorstellen voor het toevoegen of 
verwijderen van gegevens kunnen door alle partijen worden gedaan. Het besluit om de 
gegevensset uit te breiden danwel in te krimpen is voorbehouden aan CEDE Aruba. 
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Verantwoordelijkheid CEDE Aruba en samenwerkingspartners 

Opname, of niet-opname, van gegevens in de database van ORG.aw houdt geen waardeoordeel in 
van CEDE Aruba en/of de betrokken samenwerkingspartners ten aanzien van de juistheid van de 
gegevens of producten. CEDE Aruba en/of de betrokken samenwerkingspartners zullen zich 

inspannen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie zo actueel mogelijk is, bijvoorbeeld 
door eindredactie over de ingevoerde gegevens te voeren. CEDE Aruba en/of de betrokken 
samenwerkingspartners kunnen geen garanties geven over de juistheid van de aangeboden 

informatie. CEDE Aruba en/of de betrokken samenwerkingspartners zijn derhalve niet 
verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens op ORG.aw. 
 
Domeinnaam 

De aanbieder gaat akkoord met de opzet van een individueel subdomein onder ORG.aw, dat wil 
zeggen een eigen webadres dat direct verbonden is aan het organisatieprofiel. Het webadres zal er 
per organisatie als volgt uitzien: <naam organisatie>.org.aw 
 
Indien de aanbieder over een eigen website beschikt, dan verklaart de aanbieder dat de eigen 
website in stand zal worden gehouden. 

 
Kosten voor deelname aan ORG.aw 
Vooralsnog worden er geen kosten berekend aan de aanbieders van gegevens op ORG.aw. Na 

evaluatie kan, afhankelijk van het gebruik en de effectiviteit, een symbolische jaarbijdrage gericht 
op het onderhoud van de Gemeenschapsgids overwogen worden. Dit zal vanzelfsprekend tijdig 
met de aanbieders besproken worden. 

 
Instemming met algemene voorwaarden 
Een verzoek tot opname van gegevens op ORG.aw houdt automatisch in dat de aanbieder instemt 

met deze algemene voorwaarden. 


