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Per machtiging geld doneren aan de Stichting Voedselbank Het Hogeland 

Algemene Voorwaarden 

Als u met een machtiging geld doneert aan de Stichting Voedselbank Het Hogeland dan 
gelden onderstaande Algemene Voorwaarden.  

U doneert aan: de Stichting Voedselbank Het Hogeland, statutair gevestigd te Winsum, 
Lombok 1, postcode 9951 SC, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 01133021 (RSIN 819564333). 
Hierna verder te noemen: SVHH. 

De SVHH is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Artikel 1. Definities 

1. Donatie: een door de Gevende partij aan SVHH geschonken geldbedrag. 
2. Gevende partij: de natuurlijke of rechtspersoon die middels het online 

machtigingsformulier een donatie doet aan SVHH. 
3. Ontvangende partij: de rechtspersoon SVHH, die een donatie ontvangt. 
4. Machtigingsformulier: het online-formulier waarin de Gevende partij de 

Ontvangende partij machtigt tot het innen van een donatie.  
5. Machtigingsovereenkomst: de met het machtigingsformulier aangegane 

overeenkomst van de Gevende partij met de Ontvangende partij.   
6. Afkoelingsperiode: de periode waarbinnen de Gevende partij van de 

machtigingsovereenkomst kan afzien. Zie artikel 3. 

Artikel 2. Rechten Ontvangende partij 

1. Online donaties komen volledig ten goede aan de SVHH. 
2. De SVHH is binnen haar missie en doelstellingen vrij in het bestemmen van deze 

online donaties. 
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op de SVHH nadat het 

gedoneerde bedrag op de bankrekening van de SVHH is bijgeschreven. 
4. De SVHH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de Gevende 

partij als gevolg van de door de Gevende partij gedane donatie. De Gevende partij 
vrijwaart SVHH voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die 
derden als gevolg van de donatie van de Gevende partij aan SVHH. 

Artikel 3. Rechten Gevende partij 

1. De Gevende partij heeft een Afkoelingsperiode voor online donaties via van acht (8) 
werkdagen. In deze periode kan de machtigingsovereenkomst schriftelijk door de 
Gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan: 
financien@voedselbankhethogeland.nl  

2. De Gevende partij kan de machtigingsovereenkomst met de Ontvangende partij op 
elk gewenst moment opzeggen.  

Artikel 4. Plichten Ontvangende partij 
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1. De Ontvangende partij (SVHH) verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden 
overeenkomstig haar missie en doelstellingen. 

2. De persoon/personen die namens de Ontvangende partij bevoegd is/zijn van de 
persoonsgegevens kennis te nemen, is/zijn gehouden aan geheimhouding van deze 
gegevens.  

3. De Ontvangende partij verwerkt de door de Gevende partij aan haar verstrekte 
persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften 
betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de 
voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) gesteld.  

Artikel 5. Plichten Gevende partij 

1. Om een machtingsovereenkomst te sluiten met Ontvangende partij moet Gevende 
partij tenminste 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van die overeenkomst verklaart 
de Gevende partij dat hij/zij aan deze leeftijdsgrens voldoet. 

2. De Gevende partij geeft zijn/haar correcte identiteitsgegevens op. 
3. De Gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag 

beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft. 
4. De Gevende partij zorgt ervoor dat een eventuele partner, in de zin van het Burgerlijk 

Wetboek, boek 1, artikel 88, zie: http://www.wetboek-
online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html , vooraf zijn/haar 
toestemming heeft verleend voor de machtiging tot periodieke donatie, indien het 
hiermee gemoeide geldbedrag  is te beschouwen als ongebruikelijk en/of 
bovenmatig. 

 


