Spelregels t.b.v. de adviseurs van 't Gilde De Bevelanden
•

Gilde-adviseurs zijn over het algemeen 50-plussers die beschikken over kennis en
ervaring, die zij belangeloos aan anderen ter beschikking willen stellen.
Belangstellenden, zowel organisaties (scholen, buurtcentra, verenigingen e.d.) als
particulieren kunnen van deze Gilde-aanbiedingen gebruik maken.

•

Het overdragen van informatie gebeurt kosteloos en informeel (zoals men bijv. van
een ter zake kundige buurman/vrouw zou kunnen verwachten). Het gaat dan om
overdracht van kennis /ervaring en niet om het uitvoeren van klussen.

•

Het overdragen van kennis en ervaring kan aan een persoon, maar ook in veel gevallen
aan groepen plaats vinden. (bijv. bij diapresentaties, videofilm, wandelingen of
conversatie met anderstaligen e.d.)

•

Gilde-adviseurs mogen geen diensten verrichten die behoren tot de reguliere taken van
instellingen of bedrijven. Dit om concurrentievervalsing of misbruik te voorkomen.

•

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden als Gilde-adviseur een geldelijke
vergoeding te vragen. Gilde-adviseurs mogen 't Gilde niet gebruiken als een opstapje
naar een eigen praktijk of overstappen naar een andere instelling met gebruikmaking
van bij 't Gilde opgedane kennis, tenzij met toestemming van het gilde.

•

Vanzelfsprekend komen de kosten, die voortvloeien uit een dienstverlening (zoals
reis- en materiaalkosten, telefoon en porti) voor rekening van de aanvrager.

•

Gilde-adviseurs bepalen uiteindelijk zelf of zij op een aanvraag ingaan. Adviseurs en
aanvrager regelen onderling op welke wijze, waar, wanneer en hoe vaak de contacten
plaatsvinden.

•

De adviseur is verantwoordelijk voor de door hem gegeven adviezen.

•

De Gilde-adviseur, die zelf niet beschikt over een w.a.-verzekering, kan in
voorkomende gevallen t.a.v. zijn adviezen een beroep doen op de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering die 't Gilde heeft afgesloten.

•

Het is van belang dat de adviseur zich op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op
zijn eigen deskundigheidsgebied.

•

Indien de subsidie afhangt van het aantal bemiddelingen, kan de adviseur worden
gevraagd rechtstreekse contacten buiten 't Gilde om ook aan te melden.
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