
Algemeen 

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Merk Fryslân, gevestigd en 

kantoorhoudende aan de Zuidergrachtswal 2, 8933AD te Leeuwarden (hierna: "Merk Fryslân"), en 

haar samenwerkende partijen. 

1.2 Door het gebruik van de toeristische database van Friesland via login.friesland.nl (hierna: 

‘’database’’) accepteert de gebruiker van de database (hierna: ‘’organisator’’) deze voorwaarden. 

1.3 Deze voorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via login.friesland.nl. 

1.4 Merk Fryslân is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

voorwaarden te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, 

zonder dat Merk Fryslân daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens 

de organisatoren.  

 

Database 

2.1 Merk Fryslân en haar samenwerkende partijen maken gebruik van een database om 

toeristische informatie te vergaren via organisatoren en ondernemers. Deze database kan te allen 

tijden worden bereikt via login.friesland.nl 

2.2 Organisatoren kunnen middels een persoonlijke login gebruik maken van de database en 

toeristische informatie uploaden (hierna: vermelding) welke verwerkt zal worden op relevante 

aangesloten websites in Friesland. 

2.3 Een vermelding kan worden getoond op meerdere partnerwebsites, mits relevant op basis 

van locatie/thema. Onderstaande samenwerkende partijen maken deel uit van een samenwerking op 

dataniveau met Merk Fryslân. 

 

- Merk Fryslân | Friesland.nl 

- Merk Fryslân | VisitWadden.nl 

- Merk Fryslân | Meetinfriesland.nl 

- VVV Waterland van Friesland | Waterlandvanfriesland.nl 

- Bestemming Noardwest | Oudezee.nl 

- Regiomarketing- en toerisme Noordoost Friesland | Eropuitinfriesland.nl 

- Stichting Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland | Zuidoostfriesland.nl 

- VVV Harlingen | Harlingenwelkomaanzee.nl 

- Heerenveen ’n Gouden Plak | Ngoudenplak.nl 

- Toerisme Smallingerland | Dwjm.nl 

- Museumfederatie Fryslân | Museum.frl 

- Citymarketing Franeker | Franeker.frl 

- Stichting Mar en Klif | Nationaallandschap.frl 

- Arcadia 2028 | Arcadia.frl 

- Route.nl 

- RouteYou BV | RouteYou.nl 

- Fietsnetwerk.nl 



- Eroutes.nl 

- Honeyguide | Honeyguide.com 

- Stichting Erfgoed & Publiek | Kerken.frl 

- VVV Terschelling | Bestemming-terschelling.nl 

2.4 De volgende partijen maken deel uit van een import samenwerking met Merk Fryslân, 

waarbij de data vanaf onderstaande externe platformen wordt gedeeld in de database van Merk 

Fryslân. 

- Gemeente Leeuwarden | VisitLeeuwarden.com 

- Provincie Groningen | Visitgroningen.nl 

- Holland Boven Amsterdam | Hollandbovenamsterdam.com 

- Vlieland | Vlieland.site 

- Theater Sneek | Theatersneek.nl 

- Stichting Rustpunt | Rustpunt.nu 

- It Fryske Gea | Itfryskegea.nl 

- Vereniging Vrienden van de Voetveren | Veerponten.nl 

- De Landelijke Routedatabank 

- C-Tip | C-tip.com 

2.5 Indien een organisator niet akkoord gaat met verspreiding van zijn/haar data op een 

partnerwebsite, dan dient de organisator dit schriftelijk te melden aan Merk Fryslân via 

website@merkfryslan.nl. Merk Fryslân zal binnen vijf werkdagen de vermelding onzichtbaar maken 

op de door organisator gewenste platformen. 

 

Content en gebruik 

3.1 In de database kan een organisator diverse data invoeren en bijwerken. Deze data kan 

bestaan uit tekstmateriaal, foto’s, video’s, kalendergegevens, contactinformatie, verwijzingen naar 

andere websites en ticketverkoop (hierna: ‘’content’’).  

3.2 Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor de content die zij uploaden in de database van 

Merk Fryslân. Merk Fryslân en haar partners zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het 

gebruik van content welke geen eigendom is van de organisator. Eventuele auteursrechtclaims op 

content zullen worden doorgestuurd naar de organisator. De bij Merk Fryslân bekende 

contactgegevens zullen hier voor worden gebruikt. 

3.3 Content die wordt geüpload in de database mag ook door Merk Fryslân en gekoppelde 

partijen op de website worden gebruikt indien er wordt verwezen naar de desbetreffende 

vermelding. 

3.4 Content die wordt geüpload in de database mag ook door Merk Fryslân en gekoppelde 

partijen op de social media kanalen van Merk Fryslân en gekoppelde partijen worden gebruikt indien 

er direct wordt verwezen naar de desbetreffende vermelding. 

3.5 Content die wordt geüpload in de database mag ook door Merk Fryslân en gekoppelde 

partijen in e-mailmarketing van Merk Fryslân en gekoppelde partijen worden gebruikt indien er 

direct wordt verwezen naar de desbetreffende vermelding. 

 

mailto:website@merkfryslan.nl


Klachten 

 
4.1  Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de voorwaarden kunnen schriftelijk in een 

voldoende gefrankeerde envelop aan Merk Fryslân kenbaar worden gemaakt: Stichting Merk 

Fryslân, Zuidergrachtswal 2, 8933AD te Leeuwarden, onder vermelding van ‘toeristische database 

friesland’. Merk Fryslân neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op. 


