sTeun

en toeverlaat

Donatiereglement
Dit reglement is van toepassing op alle donaties die worden gedaan
aan de stichting Stichting sTeun en toeverlaat, ingeschreven in het
handelsregister onder (KvK)nummer 73956201 en is statutair gevestigd
te (5684LZ) Best aan de St Franciscusweg 9. Alle donaties die worden
verricht aan de Stichting worden gebruikt ten goede van de doelstellingen
van de stichting.

Rechten en plichten van de donateur
Iedere donatie aan de stichting geschiedt om niet. Dat wil zeggen dat geen enkele
tegenprestatie wordt geboden voor hetgeen de donateur doneert. De donateur kan
geen rechten ontlenen aan hetgeen de stichting onderneemt met de ontvangen gelden.
Restitutie van een donatie is niet mogelijk. Iedere donateur dient tenminste de leeftijd van
16 jaren te hebben bereikt. Alvorens een donatie kan worden gedaan, vult de donateur
zijn gegevens in op een door de stichting te verstrekken formulier.

Rechten en plichten van de stichting
Donaties worden door de stichting gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de ideële
doelen van de stichting, alsook kunnen deze gelden gebruikt worden voor de kosten die
de stichting dient te maken in de uitvoering van haar ideële doelen, waaronder begrepen
kosten voor het inhuren van derde(n) (professional(s)) en kantoorkosten. Tot de ideële
doestellingen van de stichting behoort in ieder geval welzijnswerk voor ouderen in de
leeftijdscategorie 0 tot 122 jaren, meer in het bijzonder de zorg voor mensen met een
vorm van dementie en dit door middel van social media te verspreiden.
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Persoonsgegevens
Bij het verwerken van de persoonsgegevens worden de bepalingen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. De stichting stelt deze
gegevens niet ter beschikking aan derden.

Geschillenregeling
Bij geschillen tussen de stichting en een andere partij is uitsluitend de rechtbank OostBrabant bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Disclaimer
De stichting verwijst uitdrukkelijk naar de door haar gehanteerde disclaimer. Een donatie
heeft geenszins ten gevolge dat een donateur het recht krijgt afbeeldingen, video’s,
beeldmateriaal, handelsnamen en teksten die toebehoren aan de stichting te gebruiken, in
welke vorm dan ook.
Dit reglement is van toepassing op alle donaties die worden gedaan aan de stichting
Stichting sTeun en toeverlaat, ingeschreven in het handelsregister onder (KvK)nummer
73956201 en is statutair gevestigd te (5684LZ) Best aan de St Franciscusweg 9.
Alle donaties die worden verricht aan de Stichting worden gebruikt ten goede van de
doelstellingen van de stichting.

Rechten en plichten van de donateur
Iedere donatie aan de stichting geschiedt om niet. Dat wil zeggen dat geen enkele
tegenprestatie wordt geboden voor hetgeen de donateur doneert. De donateur kan
geen rechten ontlenen aan hetgeen de stichting onderneemt met de ontvangen gelden.
Restitutie van een donatie is niet mogelijk. Iedere donateur dient tenminste de leeftijd van
16 jaren te hebben bereikt. Alvorens een donatie kan worden gedaan, vult de donateur
zijn gegevens in op een door de stichting te verstrekken formulier.

Rechten en plichten van de stichting
Donaties worden door de stichting gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de ideële
doelen van de stichting, alsook kunnen deze gelden gebruikt worden voor de kosten die
de stichting dient te maken in de uitvoering van haar ideële doelen, waaronder begrepen
kosten voor het inhuren van derde(n) (professional(s)) en kantoorkosten. Tot de ideële
doestellingen van de stichting behoort in ieder geval welzijnswerk voor ouderen in de
leeftijdscategorie 0 tot 122 jaren, meer in het bijzonder de zorg voor mensen met een
vorm van dementie en dit door middel van social media te verspreiden.
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Persoonsgegevens
Bij het verwerken van de persoonsgegevens worden de bepalingen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen. De stichting stelt deze
gegevens niet ter beschikking aan derden.

Geschillenregeling
Bij geschillen tussen de stichting en een andere partij is uitsluitend de rechtbank OostBrabant bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Disclaimer
De stichting verwijst uitdrukkelijk naar de door haar gehanteerde disclaimer. Een donatie
heeft geenszins ten gevolge dat een donateur het recht krijgt afbeeldingen, video’s,
beeldmateriaal, handelsnamen en teksten die toebehoren aan de stichting te gebruiken, in
welke vorm dan ook.
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