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Voorwaarden donateurschap
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Artikel 1. toepAsselijkheid 
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op donaties 

aan de Stichting Entreprenasium. 
b) Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van 

toepassing. 
c) Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 01-10-2016.

Artikel 2. producten en diensten
a) Een donateur is een persoon of organisatie die de visie, missie en 

doelstelling van de Stichting Entreprenasium omarmt en steunt in daad en 
met tijd, middelen en geld.

b) De rechten, producten en diensten die voor donateurs beschikbaar zijn, 
worden vermeld en beschikbaar gesteld via de website www.entreprenasium.
nl. 

c) De Stichting Entreprenasium heeft het recht producten en diensten 
naar eigen inzicht te verbeteren.

d) Een donateur krijgt op verzoek een bepaalde status (bijvoorbeeld “in 
oprichting”, “partner” of “adviseur”) toegekend die aangeeft op welke wijze 
zij zich met de merknaam en concept entreprenasium mag profileren. 

e) De donaties van donateurs die afzien van het gebruik van deze rechten, 
producten en diensten worden opgevat als gift. 

Artikel 3. BetAling, duur en ingAngsdAtum
a) Het donateurschap gaat niet eerder in dan op het moment van ontvangst 

van de volledige betaling van de donatie die verschuldigd is bij het gewenste 
donateurschap zoals vermeld in de overschrijving. 

b) Het donateurschap geldt voor de duur van (de rest van) het schooljaar 
waarin de betaling is ontvangen of voor een ander schooljaar indien deze 
expliciet wordt vermeld in de toelichting bij de overschrijving. 

c) Het donateurschap is persoonlijk en in directe relatie tot de Stichting 
Entreprenasium. Betaling dient zodoende plaats te hebben door de donateur 
zelf. 

d) De toegang tot de rechten, diensten en producten wordt verleend na 
ontvangst - per mail - van alle relevante gegevens. 

e) Het gebruiksrecht van de donateur is niet overdraagbaar en eindigt op 
het moment dat het donateurschap eindigt. 

Artikel 4. Verlenging
a) Donateurs die hun bestaande donateurschap voor het 

nieuwe schooljaar wensen te verlengen, dienen voor 1 juni 
van het oude schooljaar de volledige donatie te voldoen. 

b) Een donateur kan meerdere jaren ineens vooruit betalen, zodat zij 
zeker is van een langdurige en ononderbroken bescherming van haar rechten. 
Daarmee kan zij tevens een passende korting op de donatie bedingen en 
voorkomt zij indexatie of andere jaarlijkse verhogingen.

Artikel 5. BeVestiging en opzegging
a) Bij niet tijdige betaling vervalt het donateurschap en daarmee alle 

rechten die daaraan zijn verbonden. 
b) Donateurs hoeven het donateurschap niet schriftelijk (per mail of per 

post) of telefonisch op te zeggen, maar kunnen volstaan met het staken van 
de betaling. 

c) De Stichting bevestigd - als reply op een mail van de donateur - alleen 
desgevraagd het aangaan/verlengen of beëindigen van het donateurschap.

Artikel 6. AcceptAtie en ontzetting
a) Het bestuur van de Stichting Entreprenasium besluit of een nieuw 

donateurschap wordt geaccepteerd. 
b) Donateurs die een bestaand donateurschap niet (tijdig) hebben verlengd 

en zich vervolgens opnieuw aanmelden, worden gezien als nieuwe donateurs. 
c) Bij verwerping wordt de ontvangen donatie binnen 3 maanden 

teruggestort, waarmee deze terugstorting meteen dient als melding van 
verwerping aan de betreffende donateur. De donateur kan het bestuur 
verzoeken om een toelichting.

d) Tot verwerping, opzegging of ontzetting kan (onder meer) door het 
bestuur worden besloten indien 

- de donateur zich niet houdt aan deze voorwaarden,
- er sprake is van acquisitie of betaling door derden,
- de donateur zich niet aan gemaakte afspraken en kwaliteitseisen houdt,
- de donateur in zijn concreet handelen blijk geeft de visie, missie en 

doelstelling van de Stichting Entreprenasium niet volledig te omarmen,
- de donateur onvoldoende entreprenasium-activiteiten ontplooid,
- de donateur onvoldoende meewerkt aan de uitrol van het entreprenasium-

concept,
- voortzetting de Stichting Entreprenasium zelf of haar donateurs, 

partners, sponsors of andere gelieerden benadeeld.



Artikel 10. priVAcy
a) Alle persoonsgegevens die door de Stichting 

Entreprenasium worden opgenomen in een gegevensbestand 
zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
worden behandeld. 

b) Organisatiegegevens worden verzameld ten behoeve van de Stichting 
Entreprenasium en kunnen worden gedeeld met derden.

Artikel 11. communicAtie
De Stichting Entreprenasium zal donateurs onder meer benaderen om 
- te bedanken voor de gegeven bijdrage, het donateurschap te bevestigen, 
- meer uitleg te geven over het ondernemen van de Stichting 

Entreprenasium en 
- andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het 

ondernemen van Stichting Entreprenasium.

Artikel 12. Antistrijkstok-Beleid
a) De ontvangen donaties worden aangewend voor de verdere ontwikkeling 

van het entreprenasium en het steunen van partners die hieraan bijdragen. 
b) Bestuursleden zetten zich volkomen vrijwillig in en brengen alleen 

gemaakte kosten in rekening.
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Artikel 7. oVertreding
a) Mocht de donateur op het moment van 
beëindiging van het donateurschap niet het gebruik van 
rechten, producten en diensten staken, dan is de donateur in overtreding. 
b) Mocht de donateur haar rechten en/of gebruiksrecht in welke vorm 

dan ook beschikbaar stellen aan derden, dan is de donateur in overtreding. 
c) De donateur is bij overtreding alsnog de van toepassing zijnde donatie 

verschuldigd, verhoogd met een boete van 5 x deze donatie. 
d) De Stichting Entreprenasium kan bovenop de donatie en boete eveneens 

een vergoeding eisen indien zij door de overtreding schade heeft opgelopen 
en/of kosten heeft moeten maken voor bijvoorbeeld onderzoek, advies, 
ondersteuning en vordering. 

Artikel 8.  Auteursrechten 
a) Op alle schriftelijke of digitale uitgaven van de Stichting Entreprenasium 

rust het auteurschap. 
b) Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is alleen mogelijk na 

schriftelijke toestemming door de Stichting Entreprenasium.
c) Indien de Stichting Entreprenasium gebruik maakt van door partners 

ter beschikking gestelde uitgaven of producten dan blijft het auteurschap 
rusten bij deze partners. 

Artikel 9. AAnsprAkelijkheid
a) De Stichting Entreprenasium is niet aansprakelijk voor verloren gegane, 

ongeldige, vertraagde of onvolledige donaties. 
b) Het is aan de donateur om te zorgen dat zij over een ontvangstbevestiging  

van de donatie beschikt. 
c) De Stichting Entreprenasium is niet aansprakelijk voor enige schade, 

direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband 
houdt met, de ontvangen donatie.


